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EASY SWITZERLAND BY TRAIN  11 DAY (TG) 

เท่ียว สวิตเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ 

11 วนั 8 คืน /  BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
พกัซูริค 2 คืน / ลูเซิร์น 2 คืน /  อินเทอลาเก้น 2 คืน / เซอร์แมท 2คืน 

เสน้ทางท่องเท่ียวสวิตเซอรแ์ลนดเ์ดินทางโดยรถไฟ  

สะดวกสบายๆ มีบริการส่งกระเป๋าถึงทีพ่กั มีหวัหนา้ทวัรดู์แลตลอดการเดินทาง 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์

เคาน์เตอร์ D  พบเจา้หนา้ที่บริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย……  

วันท่ี(2) ซูริค - ยอดเขาริกิ -  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  -  ลูเซิร์น  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง   
  (บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งท่ีโรงแรมเมืองลูเซิร์น ) 
......  น าท่านเดินทางจากซูริกโดยรถไฟ สู่สถานีรถไฟ (ZURICH AIRPORT – ZUG - Art Goldau  ) ( 1.12 ชม.)   

จากนั้นนัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจาก

ยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug  อิสระทุกท่านถ่ายรูป ชมววิตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมือง  

น าท่านนัง่เรือโบราณ (สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรูปแบบโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้) เรือล่องทะเลสาบชม
ความงามของสถาปัตยกรรมบา้น เรือนแบบชาเล่ตส์ไตล ์ตั้งเรียงรายอยู่สองฝ่ังของทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ จุด
ก าเนิดของสมาพนัธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดต านานของวีรบุรุษ วิลเลียมเทล  
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  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอนัดบัหน่ึงของ

สวิตเซอร์แลนด์ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก  AMERON HOTEL  FLORA หรือระดับเทียบเท่า  (พัก 2 คืน) 

วันท่ี (3) ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ชมเมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
..... จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟสู่เมือง Engelberg เมืองเล็กๆ แสนสวยในหุบเขา ที่อยู่ตน้ทางของยอดเขาทิตลิส 

จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดยยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร  มีขอ้ดีคือยอด
เขาทิตลิสนั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ไม่ว่าท่านจะมาช่วงฤดูกาลไหนก็ตาม ท่านจะไดสั้มผสัหิมะ และยอด
เขาทิตลิสยงัมีจุดเด่นคือ Titlis Rotair กระเชา้ไฟฟ้าหมุนได ้360 องศา แห่งแรกของโลก ท าให้นกัท่องเที่ยว
ชมวิวและถ่ายรูปไดเ้พลิดเพลิน  

 
และบนยอดเขายงัมีกจิกรรม Ice Flyer กระเชา้นัง่ห้อยขา ลานสกีและ Titlis Cliff สะพานแขวนท่ีตั้งอยู่สูง
ที่สุดในยุโรปให้ท่านไดล้องเล่นกนัอีกดว้ย อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัลานหิมะตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา  
  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านนัง่รถไฟเดินทางกลบัสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN)  อิสระให้ทกุท่านเดนิชมเมืองตาม

อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดนิทางลงจากยอดเขา น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลกับน
ผาหินธรรมชาติ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิใน
ฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ 

 
น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ไดช่ื้อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล (KAPELL 
BRÜCKE) สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็น
สะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้ก
โกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก  AMERON HOTEL  FLORA หรือระดับเทียบเท่า   

วันท่ี (4) ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น  -  อิสระให้ท่านตามอัธยาสัย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งท่ีโรงแรมเมืองอินเทอลาเกน้) 
..... น าท่านนัง่รถไฟสู่เมืองอินเทอลาเค่น โดยรถไฟสาย LUZERN – INTERLAKEN EXPRESS โดยรถไฟจะ

เป็นกระจกบานใหญ่ให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทีส่วยงามสองขา้งทาง ( 1.50 ชม.) 

 
  เดินทางถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบ

สองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อน สัมผสับรรยากาศอนั
บริสุทธ์ิ ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุ่งหญา้ ทะเลสาบและสวนผลไมเ้ป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มี
ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไป
ดว้ยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบา้นไมส้ไตลส์วิสชาเล่ต ์ 
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 อิสระให้ท่านเดนิชมเมือง อนิเทอลาเก้นตามอธัยาศัย  
                           ** 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%) 
** ล่องเรือ ทะเลสาบ Thun  หรือ Briez ฟรี ** 
** หรือนัง่รถไฟไปเท่ียวเมืองรอบไดฟ้รี เช่น Grinderwald / Lauterbrunnen /  
ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้าทัวร์อีกคร้ัง 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก  THE HEY HOTEL INTERLAKEN  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 

วันท่ี(5) อินเทอร์ลาเก้น - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
                           ** 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%) 
** ล่องเรือ ทะเลสาบ Thun  หรือ Briez ฟรี ** 
ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้าทัวร์อีกคร้ัง 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก  THE HEY HOTEL INTERLAKEN 

วันท่ี (6) อินเทอลาเก้น – เซอร์แมท  - ชมเมือง  - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งท่ีโรงแรมเมืองเซอร์แมท ) 
........  จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟสู่เมืองเซอร์แมท  ( INTERLAKEN -SPIEZ – VISP – ZERMATT )   ( 2.16 ชม.)  

ถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บา้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้ง
ปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระ
ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก  AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (พกั 2 คืน)  

วันท่ี (7)  เซอร์แมท - อิสระทุกท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  
  อิสระเที่ยวชมเมืองเซอร์แมทตามอธัยาศยั  
  ท่านสามารถเลือกชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ไดต้ามอิสระทุกท่าน 
               ** ขึ้นชมจากยอดเขากรอเนอร์แกรต (Gornergrat )  ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%) 

** ขึ้นชม MATTERHORN GLACIER PARADISE  ( ลดราคาค่ากระเชา้ขึ้น -ลง 50%) 
ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้าทัวร์อีกคร้ัง 
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก  AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

วันท่ี (8)  เซอร์แมท – เบิร์น -  ซูริค  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งท่ีโรงแรมเมืองซูริค) 
....   น าท่านนัง่รถไฟสู่เมืองเบิร์น   (Zermatt – VISP – Spiez – Bern )  ( 2.22ชม. )  

  เดินทางถึง กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดร้ับการดูแล
รักษาไวเ้ป็นอย่างดีเหมือนเม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์ารยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกาิประจ าเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์

ของกรุงเบิร์น  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
........ จากนั้นได้เวลาอันสมควรน าท่านนั่งรถไฟสู่ที่พัก เมืองซูริค (Zurich) ( 1 ชม.) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   
ที่พัก CENTRAL PLAZA ZURICH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  (พกั 2 คนื) 

วันท่ี (9)  ซูริค   - ชมเมือง - ช้อปป้ิง  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านชมเมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลาง
ทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซู
ริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรม 
ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกและเป็นเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในทวีปยโุรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีค่า
ครองชีพแพงมากท่ีสุดอนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลงัมาจากเมืองเจนีวา จากนั้นน าท่านชมย่านใจกลาง
เมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยุคศตวรรษท่ี 19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเคี้ยวก็เป็น
ท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้งรายลอ้มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆอย่าง ย่าน
การคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวตดิแม่น ้า Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก CENTRAL PLAZA ZURICH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   

วันที ่(10) สนามบินซูริค  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค 
13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971 

วันที ่(11) สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร 
05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานค 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

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 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ต้ังแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 
 

อัตราน้ีรวม 
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1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถไฟ / ค่ารถบสัสาธารณะ / รถราง / ค่าล่องเรือ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารกัษาพยาบาล 1,500,000บาท ไมคุ่ม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปหัวหน้าทัวร์  

 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระมาตามก าหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไมผ่่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คนืมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คนืมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็น
ต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหัก  คา่บริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 

การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว,    โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น

ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ

ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ

เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ

บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 
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6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง

รายการ  

หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 
7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

 

ต๋ัวเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่น่ังบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่

สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น

ผูร้อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู ้

ก าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติม โดยมีเอกสาร

ยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไมส่ามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์น้นัสามารถ

ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด 

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  



 
 

EASY  SWITZERLAND BY TRAIN  11 DAYS  (TG) เที่ยวสวติเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 11 วนั              14 | P a g e  

 

9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกว่าก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 

10. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีทีบ่ริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีว่าไดพ้กัแน่นอน)   

2. เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม (บางครั้ ง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมใีนช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 
8. บางโรงแรมไม่มพีนกังานยกกระเป๋า หรือ บางครั้ งอยู่ในเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ

ของท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า

ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คนืเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
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2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นโดยสถาน

ฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านที่พ านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่

ท่านพ านกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


