EUR08A_SWISS PANORAMA 9D

1/9

วันที่ 1

21.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

01.05 น.
07.50 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
14.00 น.

กรุงเทพฯ

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 16-19
สายการบินไทย เจาหนาที่ในนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมที่พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง ๆ เพื่อ
เปนการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเปนผลทําให
การเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม
หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่
ทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัท ฯ ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง ๆ ไวลวงหนา
แลว และหากมีคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจง
ใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

กรุงเทฯ - ซูริค - หมูบานวิทซนาว - ยอดเขาริกิ - ซังตมอริทซ

ออกเดินทางสู นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG970
ถึง สนามบินนครซูริค ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นเดินทางดวยรถโคชปรับ
อากาศสู พาทานเดินทางสู หมูบานวิทซนาว เพื่อ นั่งรถไฟไตเขา Rigi ถือไดวาเปนรถไฟ
ไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรปและยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐ
นิวแฮมปเชียร สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi
Kulm) นี้มีที่มาจากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา เพราะสามารถ
มองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอื่นๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาสมควรเดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบิ้ลคาร ที่จะใหทานไดเห็นวิวทิวทัศนที่
แตกตางจากขาขึ้น แลวเดินทางตอสู เมืองซังตมอริทซ เมืองฟาครามน้ําใส เปนเมืองตาก
อากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปค.ศ. 1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกและเชิญแขกชาว
อังกฤษมาพัก ทําใหมีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ําแข็ง, บอบสเลด มีการแขงใน
ระดับเวิลดแชมปเปยนชิพและโอลิมปกมาแลว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ซังตมอริทซ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน - ลูกาโน

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะออกเดินทางสูสถานนีรถไฟ เพื่อ นั่งรถไฟทองเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่
เกาแกที่สุดของสวิตเซอรแลนด นําทานผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป ที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งป ผานหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค 55 แหง และสะพาน 196 แหง โดยเฉพาะ
สะพานโคงวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เสนทางนี้รับประกันความสวย
แบบหามกะพริบตาจนเขาสู เมืองทิราโน แหลงพักผอนตากอากาศทางตอนเหนือของ
อิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู เมืองลูกาโน เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควนทิซิโน จนเขาสูเขต
ทะเลสาบโคโม ได ชื่ อ ว า เป น ทะเลสาบที่ ส วยงามที่ สุ ด ของอิ ต าลี ทางตอนเหนื อ ของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป เปรียบเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติ ที่สรางฉากหลังอัน
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เสาร

อาทิตย
(69 ก.ม.)

Local

Local
www.reine-victoria.ch

จันทร
Buffet

(09.30-12.00)
Local
(121 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

งดงามอลังการใหกับดินแดนแหงนี้ ระหวางทางผานเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคย
เปนเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยูกับอาณาจักรลอมบารดี
และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จนถึงเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศชื่อ
ดังริมทะเลสาบที่มีอากาศดีตลอดป เหลาดาราฮอลลีวูดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL ADMIRAL**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ลูกาโน - อันเดอรแมท - นั่งรถไฟสูเมืองแซรมัท เมืองปลอดมลพิษ

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางโดยรถโคชสูก็อทธารท ที่เปนเจาของอุโมงคที่ลึกที่สุดในยุโรป (17 ก.ม.)
จากนั้นรถไตระดับขึ้นสูยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ทานสามารถพบเห็นธารน้ําแข็ง (Glacier)
บนยอดเขาสูงจนเขาสู เมืองอันเดอรแมท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน นั่งรถไฟทองเที่ยวสูเมืองแซรมัท รถไฟวิ่งผานภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขา
แอลป ผานชมอุโมงค สะพาน หุบเหว ผานสวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000
กวาเมตร ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง
Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผานในกลางเทือกเขาแอลปสูเมืองแซรมัท เมืองที่ไม
อนุญาตใหรถยนตวิ่งและเปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู
บนความสูงกวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เปนเจาของยอดเขาแมทเทอรฮอรน สัญลักษณ
ของสวิตเซอรแลนด อิสระใหทานไดชมเมืองมีรานคามากมาย เมืองนี้เปนที่ชื่นชอบของ
นักสกีจากทั่วโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 5

แซรมัท - ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (แมทเทอรฮอรน กลาเซียร
พาราไดซ)

07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานสูสถานีเคเบิ้ลคาร MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความ
งดงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรนที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป กระเชาไฟฟาแบบพาโนรามาวิว (นั่งได 6 ทาน) ไต
ความสูงเหนือลานสกีอันกวางไกลสุดสายตา เปนระยะทางยาวกวา 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุด
ในสวิตเซอรแลนด) ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอร
ฮอรน 3,883 เมตร สูงกวายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต บลังก ชม
ถ้ําน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกวางให
ทานไดสัมผัสอยางจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการพักผอนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน
เที่ยวชมเมือง ถายรูป อีกทั้งยังเปนเมืองสวรรคของนักสกี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

12.00 น.
บาย
19.00 น.

วันที่ 6

แซรมัท - ทาสซ - ลอยเคอรบาด - มงเทรอซ – นั่งรถไฟ GOLDEN
PANORAMA - กืซตาดก

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทาโดยรถไฟสู เมืองทาสซ และเปลี่ยนการเดินทางเปนรถโคชสู เมืองลอยเคอรบาด ใน
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Chinese
www.admirallugano.ch

อังคาร

Buffet
(111 ก.ม.)
Local
(15h08-18h10)

Local
www.hotelmirabeab.ch

พุธ
Buffet

Asian
Local
www.hotelmirabeab.ch

พฤหัสบดี
Buffet
(63 ก.ม.)
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12.00 น.
13.00 น.
15.45 น.

19.00 น.

วันที่ 7
07.30 น.
08.30 น.

12.30 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 8

แควนวัลเลส ที่ไดรับการขนานนามวา The largest alpine thermal spa in Europe
แหลงน้ําแรธรรมชาติที่โดงดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป นําทานเขาสู BURGERBAD
THERME ที่ใหบริการอาบน้ําแรและสปาใหญและทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ําแรกวา
10 แหงภายในศูนยบริการแหงนี้ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor
Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความรอนระหวาง 28-43 องศาเซลเซียส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอสู เมืองมงเทรอซ เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูรอนและหนาว
ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดรับสมญานามวาเปนไขมุกของริเวียราแหงสวิส
นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ เขต
ทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกยองใหเปนริเวียรา เปน 1 ในเสนทาง
ทองเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผานเขาไปในทุงเกษตรกรรม บานไรปลายนา
ฟารมปศุสัตว สูใจกลางของประเทศ ที่จะทําใหเราไดเห็นถึงความเปนเกษตรกร อาชีพ
เกาแกตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ จนถึง สถานีกืซตาดก (GSTAAD) เมืองสกีรีสอรทราคาแพง
อันดับตนๆ ของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแหงนี้มีบานตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี่
แอนดรูส (เดอะซาวดออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทยเลอร และเคยตอนรับคนดังพรอมทั้ง
เหลาเซเล็บของโลก ทานอาจจะไดพบกับคนดังๆ ไดที่นี่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD**** หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

กืซตาดก - กรินเดอวาลด - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) –
อินเทอรลาเกน

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโคช
ป 2001 UNESCO ประกาศใหยอดเขายูงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอด
เขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเปนอันดับ 2 ของ
สวิสเซอรแลนด) ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางนําทานสู
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สุดในยุโรป
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป
มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใต
ธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนาน
และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมควรพลาดกับการสงโปสการด โดย
ที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม เสนทางแสนสวยผานเมือง
ปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง แลวเปลี่ยนขึ้นรถโคชคันเดิมเขาสู เมืองอินเทอร
ลาเกน อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และมีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอลันด ตั้งอยูทะเลสาบสองแหงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง อีกทั้งยัง
เมืองแหงการพักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก HOTEL BELLEVUE**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

อินเทอรลาเกน - สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ
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Chinese
(105 ก.ม.)

Local
www.golfhotelleshauts
degstaad.ch

ศุกร

Buffet
(84 ก.ม.)

Asian
(12.5 ก.ม.)

Swiss Fondue
www.hotelbellevue.ch

เสาร
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07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสู เมืองซูริค ศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส เปนศูนยกลางการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญที่สุด และเปนตลาดหลักทรัพยที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก

13.30 น.

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 9

05.30 น.

Buffet
(135 ก.ม.)

กรุงเทพฯ

อาทิตย

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

PERIOD
9 - 17 ก.พ. 2562
15-23 มี.ค. 2562
10-18 เม.ย. 2562
11-19 เม.ย. 2562
12-20 เม.ย. 2562
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562
18-26 พ.ค. 2562

คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed
105,000

Child 4-6
No Bed
99,000

DBL
SGL
11,000

SGL
Supp
7,000

124,000
122,000
123,000

112,000

106,000

11,000

7,000

110,000

104,000

11,000

7,000

111,000

105,000

11,000

7,000

118,000

107,000

101,000

11,000

7,000

116,000

NO TKT
ADL / CHD
-28,000.-22,000.-33,000.-26,000.-32,000.-25,000.-33,000.-26,000.-27,000.-21,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังคตอทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรค
หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา
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30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่
กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑท่นี ํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551
โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
สวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, สวนสาย
การบิน ออสเตรียนแอรไลน, ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสม
ไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
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สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ข้นึ อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด ใชเวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ

(การขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด ผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ยกเวนผูที่เคยสแกนลายนิ้วมือที่ประเทศสวิตเซอรแลนดแลว กรุณาแจงเจาหนาที่กอน)
VFS : เดอะพลาซา, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควรถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถายเนนชวงใบหนามาถึงหัวไหล) จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)
ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา, ใบมรณะบัตร
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทถึงเดือนปจจุบัน ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจาย
ไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเนนดูเรื่องการเงินเปนหลักหากลูกคามีบัญชีฝากประจํา/ใบหุน/สลาก
ออมสิน โปรดแสดงเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตอง
ออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว (เปนภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือ
รับรองจากทางธนาคารไมจําเปนตองใช ยกเวนกรณีที่ตองรับรองการเงินใหกับบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวจึงจะขอ ***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 - 6 แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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