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กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )

ศุกร์

ซูริค - มงเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ทาสซ์ - เซอร์ แมท

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม
หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ ง
ให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970
คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ ชรอรับแล้ วนาท่านเดินทางสูเ่ มืองมงเทรอซ์ เมืองพักผ่อน
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงทังในฤดู
้
ร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้ รับสมญานามว่า
เป็ นไข่มกุ ของริเวียร่าแห่งสวิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดิน ทางสู่เมื อ งทาสซ์ ระหว่างทางแวะถ่ ายรู ป ด้ านนอกปราสาทชิ ลยอง
(Chillon) สร้ างขึ ้นโดยบัญ ชาของ Count Perter of Savoy หรื อ ที่ ร้ ู จักกันแพร่ ห ลายใน
สมญานามชาร์ ล มาญน้ อย ในครึ่ งหลัง ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์
และดยุคแห่งซาวอย จากนันเดิ
้ นทางต่อจนถึงเมืองทาสซ์ Tasch เมือ งสุดท้ ายที่ สิ ้นสุด
สาหรับรถยนต์ เพื่อนัง่ รถไฟสู่เมืองเซอร์ แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วงิ่ และเป็ นเมือง
ที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตังอยู
้ ่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350
ฟุต) เป็ นเจ้ าของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ ของสวิตเซอร์ แลนด์ อิสระให้ ท่านได้
ชมเมืองมีร้านค้ ามากมาย เมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ASTORIA ZERMATT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวเมืองเซอร์ แมท - พิชิตยอดเขากรอนาแกร็ต - อิสระเที่ยวชมเมือง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่าน พิชติ ยอดเขากรอนาแกร็ต (Gornergrat) นัง่ รถไฟไต่ระดับผ่าน 34 ยอดเขาสูง
เพื่อพิชิตวิวสวยบนความสูง 3,089 เมตร ที่นี่เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
รถไฟกรอนาแกร็ ต ท่าน
สามารถสนุกสนานไปกับลานหิมะกว้ าง และให้ ท่านได้ ชื่นชมกับวิวสวยของยอดเขาแมท
เทอร์ ฮอร์ น ภาพบรรยากาศของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นทรงปิ รามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือน
ขอแปลกตา จนวอล์ทดิสนีย์นาไปเป็ นต้ นแบบเครื่ องเล่น Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรื อเดินเล่น
เที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองสวรรค์ของนักสกี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ASTORIA ZERMATT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เซอร์ แมท - ทาสซ์ - เจนีวา - โลซานน์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.

วันที่ห้า

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

นาคณะนัง่ รถไฟสูเ่ มืองทาสซ์ จากนันรถโค้
้
ชรอรับคณะแล้ วเดินทางเข้ าสูเ่ มืองเจนีวา พันธ
รัฐที่เล็กที่สดุ ของสวิส ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) เมืองที่วา่ กันว่าเป็ นพันธรัฐ
สวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็ นที่ตงั ้
ของธนาคารจานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวาและน ้าพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งนา้
ขึ ้นท้ องฟ้าได้ สงู ถึง 140 เมตร ชมนาฬกิ าดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอก
ถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬกิ าที่มีตอ่ เจนีวา อีกทังเจนี
้ วายังเป็ นแหล่งช้
อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Burbery, Prada,
Celine, Gucci, ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาคณะเดินทางสูเ่ มืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จกั ดีในสวิส นอกจากเป็ นเมืองที่
ประทับของสมเด็จย่าแล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงสาเร็จการศึกษาจากเมืองนี ้
อีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL DE LA PAIX LAUSANNE**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

โลซานน์ - เบิร์น - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้ น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็ นเมืองมรดกโลกอันล ้า
ค่าที่ได้ รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบนั เบิร์นสร้ างขึ ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้ สว่ นหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็ นมรดกโลก ชมหอนาฬกิ าที่มีหน้ าปัดขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นประตูโบราณตังคร่
้ อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้ า
เรี ยงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุที่ตงอยู
ั ้ ่กลางถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดิน
ที่สวยงามอีกเส้ นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น ที่มีความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวง
ของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ชื่อของเมืองมาจากทาเลที่ตงของ
ั้
2 ทะเลสาบ Thunersee
และ Brienzersee ระหว่างทางแวะทะเลสาบสีฟา้ เบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวย
ที่สดุ ตังอยู
้ ่ในเขตแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็ น
ทะเลสาบขนาดย่อม มีชื่อเสียงในเรื่ องสีของน ้าในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริ สตัลสีฟา้
เทอร์ ควอยส์ จนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายได้ อย่างชัดเจน ทะเลสาบที่นี่มีความ
สวยงามในทุกฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี และฤดูหนาว นอกจากนี ้
สถานที่แห่งนี ้ยังขึ ้นชื่อว่าเป็ นหนึ่งในที่ตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ คุณภาพดีเยี่ยมแห่ง
หนึ่งในสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่องจากเป็ นแหล่งอนุบาลปลาเทราต์แบบออร์ แกนิกนัน่ เอง อิสระ
ให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจ แล้ วเดินทางเข้ าสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

อินเทอลาเก้ น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโค้ ช
ปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป นาคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ ้นพิชิตยอด
เขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็ นอันดับ 2 ของ
สวิสเซอร์ แลนด์) ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนาท่านสู่
ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรื อธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้
ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์
ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนาน
และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดย
ที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่เจ็ด
07.30 น.
08.30 น.
13.30 น.

วันที่แปด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซา้ เส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่านเมือ ง
ปลอดมลพิษที่ไม่อนุญ าตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลี่ยนขึ ้นรถโค้ ชคันเดิม กลับสู่อินเทอลาเก้ น
อิสระให้ ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามีภาพของยอดเขายูงเฟ
ราเป็ นฉากหลัง ถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า, ร้ านขายของที่ระลึก ร้ าน อาหารใน
สไตล์ แ บบสวิส เพลิด เพลิน กับ การชมเมื อ ง และช้ อ ปปิ ง้ สิ น ค้ า ชัน้ ดี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Local
(12.5 ก.ม.)

Chinese
www.metropoleinterlaken.ch

อินเทอลาเก้ น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

พฤหัสบดี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ นศูนย์กลางการซื ้อขาย
แลกเปลี่ยนทองคาที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ศุกร์

05.30 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
7-14 มิ.ย. 2562
21 – 28 มิ.ย. 2562
20-27 ก.ย. 2562
18-25 ต.ค. 2562

Tour Fare
ADL

CHD 4-11 CHD 4-6
With Bed No Bed

88,000.-

79,000.- 70,000.- 11,000.-

89,000.-

80,000.- 71,000.- 14,000.- 10,000.-

1-8 พ.ย. 2562

88,000.-

79,000.- 70,000.- 11,000.-

ค่าทัวร์ รวม :












ค่าทัวร์ ไม่รวม :

DBL
SGL

SGL
Supp

7,0000
7,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-24,000.-19,000.-28,000.-22,000.-24,000.-19,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน
จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยวและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่านทาน

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่ งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นาเที่ยว ให้
คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว ให้
คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว ไม่ ต้อง
คืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่าบริการ
ที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจากนักท่องเที่ยว
ไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่ วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ

**หากท่านเคยทาการเก็บลายนิว้ มือ ในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้ รับประทับตราวีซ่าพร้ อ มกับมีข้อความ VIS ปรากฎบน
หน้ าวีซ่าของท่านมาก่อ นหน้ านี แ้ ล้ ว ท่านไม่จาเป็ นต้ องเก็บลายนิว้ มือ สาหรั บการยื่นขอวีซ่าในครัง้ ต่อ ไป**
**ในกรณี ที่ท่านไม่เคยทาการเก็บลายนิว้ มือ มาก่อ น ท่านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่อ ทาการเก็บ ลายนิว้ มือ **
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้ นช่วงใบหน้ ามาถึงหัวไหล่) จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน)
ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง,
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ลิ าเนา เนื่องจาก
สถานทูตสวิตเน้ นดูเรื่ องการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ ามีบัญชีฝากประจา/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิ
วีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บุคคลใน
ครอบครัว (เป็ นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับ
พิจารณา***
กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทาง
บริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่ าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ
หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

