EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAY (TG)

เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
พักซูริค 2 คืน / ลูเซิร์น 2 คืน / อินเทอลาเก้น 2 คืน / เซอร์แมท 2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เดินทางโดยรถไฟ
สะดวกสบายๆ มีบริการส่งกระเป๋าถึงทีพ
่ กั มีหวั หน้าทัวร์ดแู ลตลอดการเดินทาง

EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์
เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย……

วันที(่ 2)

ซูริค - ยอดเขาริกิ - ล่องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น

01.05 น.
07.50 น.

บินตรงสู่ กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
(บริ การพิเศษรับกระเป๋ าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองลูเซิร์น )
นาท่านเดินทางจากซูริกโดยรถไฟ สู่สถานีรถไฟ (ZURICH AIRPORT – ZUG - Art Goldau ) ( 1.12 ชม.)
จากนั้นนัง่ รถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจาก

......

ยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ สหรัฐอเมริ กา ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ

(Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ
Zug อิสระทุกท่านถ่ายรู ป ชมวิวตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านนัง่ เรื อโบราณ (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) เรื อล่องทะเลสาบชม
ความงามของสถาปั ตยกรรมบ้าน เรื อนแบบชาเล่ตส์ ไตล์ ตั้งเรี ยงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ จุด
กาเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตานานของวีรบุรุษ วิลเลียมเทล
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เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน
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ค่า
ที่พัก

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
AMERON HOTEL FLORA หรือระดับเทียบเท่ า (พัก 2 คืน)

วันที่ (3)

ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ชมเมือง

เช้า
.....

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านนัง่ รถไฟสู่เมือง Engelberg เมืองเล็กๆ แสนสวยในหุบเขา ที่อยู่ตน้ ทางของยอดเขาทิตลิส
จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดยยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร มีขอ้ ดีคือยอด
เขาทิตลิสนั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ไม่ว่าท่านจะมาช่วงฤดูกาลไหนก็ตาม ท่านจะได้สัมผัสหิมะ และยอด
เขาทิตลิสยังมีจุดเด่นคือ Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา แห่งแรกของโลก ทาให้นกั ท่องเที่ยว
ชมวิวและถ่ายรู ปได้เพลิดเพลิน

และบนยอดเขายังมีกจิ กรรม Ice Flyer กระเช้านัง่ ห้อยขา ลานสกีและ Titlis Cliff สะพานแขวนที่ต้งั อยู่สูง
ที่สุดในยุโรปให้ท่านได้ลองเล่นกันอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา
จากนั้นได้เวลานาท่านนัง่ รถไฟเดินทางกลับสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) อิสระให้ทกุ ท่านเดินชมเมืองตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางลงจากยอดเขา นาท่านถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบน
ผาหินธรรมชาติ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิใน
ฝรัง่ เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 นาท่านเดินชมบ้านเรื อนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริ มแม่น้ ารอยส์

นาท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรู ปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ คาเปล (KAPELL

BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ ารอยส์ ถือเป็ น
สะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรื อเลือกช้อปปิ้ ง นาฬิกา ช้อก
โกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน

4|Page

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
AMERON HOTEL FLORA หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ (4)

ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - อิสระให้ ท่านตามอัธยาสัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
(บริ การพิเศษรับกระเป๋ าเดินทางไปส่ งที่โรงแรมเมืองอินเทอลาเก้น)
นาท่านนัง่ รถไฟสู่เมืองอินเทอลาเค่น โดยรถไฟสาย LUZERN – INTERLAKEN EXPRESS โดยรถไฟจะ
เป็ นกระจกบานใหญ่ให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงามสองข้างทาง ( 1.50 ชม.)

.....

เดินทางถึงเมืองอินเทอร์ ลาเก้น (INTERLAKEN)) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรี ยนซ์และทูน โดยทะเลสาบ
สองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอัน
บริ สุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไป
ด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็ นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์
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กลางวัน
ค่า
ที่พัก

อิสระให้ ท่านเดินชมเมือง อินเทอลาเก้นตามอัธยาศัย
** ขึ้นชมจากยอดเขาจุงเฟรา (Joungfraujoch) ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นชม Harder kulm ( ลดราคาค่า -ลง 50%)
** ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นยอดเขา Schilthorn ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
** ล่องเรื อ ทะเลสาบ Thun หรื อ Briez ฟรี **
** หรื อนัง่ รถไฟไปเที่ยวเมืองรอบได้ฟรี เช่น Grinderwald / Lauterbrunnen /
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้ าทัวร์ อีกครั้ง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

วันที(่ 5)

อินเทอร์ ลาเก้น - อิสระทุกท่ านตามอัธยาศัย

เช้า
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
** ขึ้นชมจากยอดเขาจุงเฟรา (Joungfraujoch) ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นชม Harder kulm ( ลดราคาค่า -ลง 50%)
** ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นยอดเขา Schilthorn ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
** ล่องเรื อ ทะเลสาบ Thun หรื อ Briez ฟรี **
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้ าทัวร์ อีกครั้ง
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
THE HEY HOTEL INTERLAKEN

วันที่ (6)

อินเทอลาเก้น – เซอร์ แมท - ชมเมือง - อิสระทุกท่ านตามอัธยาศัย

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
(บริ การพิเศษรับกระเป๋ าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองเซอร์แมท )
จากนั้นนาท่านนัง่ รถไฟสู่เมืองเซอร์แมท ( INTERLAKEN -SPIEZ – VISP – ZERMATT ) ( 2.16 ชม.)
ถึงเมือง เซอร์ แมท (ZERMATT) หมู่บา้ นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้ง
ปวง เพราะ ไม่มรี ถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็ นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระ
ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริ สุทธิ์
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
AMBASSADOR ZERMATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

วันที่ (7)

เซอร์ แมท - อิสระทุกท่ านเลือกท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเที่ยวชมเมืองเซอร์แมทตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ได้ตามอิสระทุกท่าน
** ขึ้นชมจากยอดเขากรอเนอร์แกรต (Gornergrat ) ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%)
** ขึ้นชม MATTERHORN GLACIER PARADISE ( ลดราคาค่ากระเช้าขึ้น -ลง 50%)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้ าทัวร์ อีกครั้ง

........
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กลางวัน
ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
AMBASSADOR ZERMATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ (8)

เซอร์ แมท – เบิร์น - ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
(บริ การพิเศษรับกระเป๋ าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองซูริค)
นาท่านนัง่ รถไฟสู่เมืองเบิร์น (Zermatt – VISP – Spiez – Bern ) ( 2.22ชม. )
เดินทางถึง กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรื อนยังได้รับการดูแล
รักษาไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปี ก่อนจนองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจาเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์
ของกรุงเบิร์น จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

....

กลางวัน

........

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านนั่งรถไฟสู่ ที่พัก เมืองซูริค (Zurich) ( 1 ชม.)
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
CENTRAL PLAZA ZURICH HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า (พัก 2 คืน)

วันที่ (9)

ซูริค - ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นได้เวลานาท่านชมเมืองซูริค (Zurich) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลาง
ทะเลสาบซูริคซึ่งเป็ นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ าลิมมัตเป็ นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซู
ริ คมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม
ซูริคยังเป็ นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็ นเมืองที่ร่ ารวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็ นเมืองที่มีค่า
ครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา จากนั้นนาท่านชมย่านใจกลาง
เมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็ น
ที่ต้งั ของคาเฟ่ ที่ทนั สมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆอย่าง ย่าน
การค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ า Limmat จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
CENTRAL PLAZA ZURICH HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ (10)

สนามบินซูริค

เช้า
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ (11)

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

05.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานค

EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

28 เม.ย. – 8 พ.ค. 2565

129,900

129,900

124,900

119,900

30,000

12 - 22 พ.ค. 2565

129,900

129,900

124,900

119,900

30,000

2 – 12 มิ.ย. 2565

129,900

129,900

124,900

119,900

30,000

16 – 26 มิ.ย. 2565

129,900

129,900

124,900

119,900

30,000

7 – 17 ก.ค. 2565

129,900

129,900

124,900

119,900

30,000

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้ังหมดอย่างละเอียดทุกข้ อ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่ านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ าน และบริษัทฯ เมื่อท่ านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้ นแล้ว

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่ า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่ านที่พักห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว**

อัตรานี้รวม
EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถไฟ / ค่ารถบัสสาธารณะ / รถราง / ค่าล่องเรื อ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คมุ้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปหัวหน้ าทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระมาตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน
โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG) เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ น
ต้ น)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษทั จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน
ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อ
เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วัน
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6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบาง
รายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สัมภาระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่
สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ น
ผูร้ อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผู ้
กาหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน
5. การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
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9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พัก
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีทบี่ ริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมทีท่ างบริ ษทั การันตรีว่าได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง
ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจ
เป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มพี นักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยู่ในเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระ
ของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คนื เงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
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2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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