ซูริค – วาดุซ๊ – เซนต์มอริทซ์ – ติราโน – โคโม - อันเดอร์แมท – เซอร์แมท
มองโทรซ์ – เจนี วา - โลซานน์ – เบิรน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิรน์ 10 วัน
นัง่ รถไฟ เบอร์นิน่า เอ็กซเพรส – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – กลาเซียร์ 3000
สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชมแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร และ
กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท หรือ “กลาเซียร์ 3,000” บนความสูงระดับ 3,000 เมตร พาท่านนัง่ ชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสาย
เบอร์นินาเอ็กซเพรส รถไฟสายประวัตศิ าสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์, รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส เยือนเมืองท่องเทีย่ ว
ดังๆ ของสวิส อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสําคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์, เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรป
มากว่า 100 ปี , เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิรน์ เมืองหลวงของประเทศ, อินเทอร์ลาเก้น เมืองแสนสวย,
ลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง, ซูรคิ เมืองธุรกิจและการเดินทาง

รถโค้ช
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป ในเมืองทีค่ ่าโรงแรมแพงกว่า (เซอร์แมท, อินเทอร์ลาเก้นแพงกว่าลูเซิรน์ )
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบเอเชีย และแบบฝรัง่
รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส และเบอร์นินา เอ็กซเพรส
กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และกลาเซียร์ 3000
มาตรฐานยุโรป
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100% / ค่าทัวร์รวมทิปคนขับรถแล้ว

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.35 น.
06.55 น.

กรุงเทพฯ – ซูริค – นํ้าตกไรน์ – วาดุซ๊ – เซนต์มอริทซ์
บินตรงสู่ซูรคิ โดยเทีย่ วบิน TG 970 (ประมาณ 11 ชม. เศษ)
ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่
เมืองชาฟเฮาเซ่น เพือ่ ชมความงดงามของนํา้ ตกไรน์ (RHINEFALLS / 30 นาที) ทีใ่ หญ่และสวยทีส่ ุดในยุโรป
แลว้ เดินทางสู่เมืองวาดุซ๊ (VADUZ / 2 ชม.) เมืองหลวงของรัฐอิสระลิคเค่นสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสาย
ปกครองมากกว่า 200 ปี เลือกซื้อแสตมป์ ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถไฟ

เทีย่ ง

แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ D / 10 วัน (TG) หน้ า 2

บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า
09.16 น.

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ออกเดินทางสู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 2 ชม.) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังทีเ่ ศรษฐียุโรปนิยมมาสร้าง
บ้านพักตากอากาศที่น่ี และยังได้ช่อื ว่าเป็ นโรงเรียนฝึ กสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่น
ชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็ นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม CRYTAL หรือ LAUDERNELLA
หรือระดับเดียวกัน
เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซเพรส – ติราโน่ (อิตาลี) – โคโม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิ น ทางโดยรถไฟสายเบอร์นิ นา เอ็ ก ซเพรส (BERNINA
EXPRESS)
รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แค่ปี ค.ศ. 1910 โดย
บริษทั ไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ
ธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอย
แห่งบรูซโิ อ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมทีม่ ชี ่อื เสียง (นัง่ รถไฟประมาณ 2 ชม. 25 นาที /
รถยนต์นาํ กระเป๋ าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อติ าเลียน อยู่ใกล ้
พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิส
บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส ไม่มวี ่ งิ ในช่วงเช้า บริษทั จะใช้รถไฟปกติแต่เป็ นชัน้ เฟิ ร์สคลาสและวิ่ง
บนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตัว๋ แพงกว่าเล็กน้อย บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เลาะเลียบเขตทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี สู่โคโม (COMO) เมืองริมทะเลสาบ
โคโม อีกหนึ่งบรรยากาศของอิตาเลียน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยแห่งนี้ทก่ี าํ ลังเป็ นทีน่ ิยมของ
บรรดาเศรษฐี ดารา และนักกีฬายอดนิยมจากทัว่ โลกซื้อบ้านพักตากอากาศสุดหรูเอาไว้พกั ผ่อนได้ตลอดทัง้ ปี
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั BARCHETTA EXCELSIOR หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โคโม - ลูกาโน่ (สวิส) – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม / พักผ่อนเดินเล่นสบายๆ
นําท่านเดินทางสู่ลูกาโน่ (LUGANO / 40 นาที) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบทีม่ ชี ่อื เสียงของสวิสตอนใต้ เดิน
เล่นริมทะเลสาบ แลว้ เดินทางสู่อนั เดอร์แมท (ANDERMATT / 30 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทาง
รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส นําท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาทีแ่ ปลว่าทุ่งเขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด
2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชัว่ โมง ทีท่ ่านจะได้ด่มื ดํา่ กับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขา
แอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต ์ สายนํา้ ธรรมชาติทง่ี ดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ใน
สกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึง่ ปลอดมลภาวะทัง้ ปวง เพราะไม่มรี ถยนต์ท่ใี ช้นาํ้ มันเป็ น
เชื้อเพลิง ทัง้ เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่,ี จักรยาน และเดินเท่านัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ALBANA
REAL หรือ SONNE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน (รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 13.47-16.42 น.)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ เลือกก่อนเดินทาง)

แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ D / 10 วัน (TG) หน้ า 3

หมายเหตุ

- ท่านและครอบครัวอาจนํากระเป๋ าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ตอ้ งขนไปทัง้ หมด)
-ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส จะถูกนําไปตรวจซ่อม
ประจําปี บริษทั จะปรับเปลีย่ นเป็ นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็ นตูเ้ ฟิ รส์ คลาส (FIRST CLASS) แทน แต่ววิ ทิวทัศน์
ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิง่ บนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตูแ้ บบรถไฟกลาเซียร์ และรถไฟ
ปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็ นกระจกหมด)

วันที่หา้
เช้า

เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่
สวยที่สุด ทัง้ เมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่
สวยงามเป็ นเครื่องหมายการค้าของลูกอมริกวั ล่าร์ นํ าท่านขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้ าสูไ่ คลน์แมทเทอร์ฮอร์น(GLACIER PARADISE) ที่มีความสูง
3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส
ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถํ้านํ้ าแข็ง หรือขึ้นลิฟท์
ไปชมวิวบนยอดเขา (เด็กตํา่ กว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ข้นึ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
นําท่านลงจากยอดเขา (ท่านที่ยงั สนุ กกับหิมะ สามารถอยู่ต่อได้เพราะนัง่ กระเช้ากลับทางเดิมง่ายมากๆ) แลว้
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬกิ าทุกยี่หอ้ , ของทีร่ ะลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึง่ สวย
มาก อยู่เซอร์แมทแลว้ ท่านจะทราบว่า ทําไมถึงต้องมีเวลาเป็ นของตัวเองบ้าง และทําไมต้องนอนบนเซอร์แมท
2 คืน (โรงแรมบนนี้แพงกว่าทีอ่ น่ื )
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิ ด ไม่ว่ากรณี ใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษทั จะเปลีย่ นไปนัง่ รถไฟ
ขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ไม่ มีก ระเช้า หรื อ รถไฟขึ้น ถึง ต้อ งขึ้น ยอดเขาใกล ๆ้ เช่ น ยอดเขาไคลน์แ มทเทอร์ฮ อร์น หรื อ ยอดเขา
กอร์นเนอร์แกทไปชม)

เทีย่ ง
บ่ายๆ

คํา่
หมายเหตุ

วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

เซอร์แมท – ท๊าซ – มองโทรซ์ – เจนี วา – โลซานน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เ มือ งท๊า ซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที แล ว้ เดินทางโดยรถโค้ช สู่มองโทรซ์
(MONTREUX / 2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนีวา หรือทะเลสาบโลซานน์ ทีม
่ ฉี าก
หลังเป็ นภูเขาสูง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ทง่ี ดงามและไร่ผลไม้มากมายทัง้ องุน่ , แอปเปิ้ ล, ลูกแพร์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มอี ายุ
ร่วม 800 ปี แลว้ นําท่านสู่เจนี วา (GENEVA / 1 ชม.) นําชมเมืองเจนีวา เมือง
ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตงั้ องค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้า
โลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นําท่านชมนํา้ พุเจทโด
(เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรียก์ ารรวมชาติและนาฬกิ าดอกไม้ จากนัน้ นําท่านสู่
เมืองโลซานน์ (LAUSANNE / 30 นาที) เมืองทีต่ งั้ ศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยงั เคยเป็ นเมืองทีป่ ระทับ
ของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพีน่ างฯ ล ้นเกล ้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ....................................... หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

โลซานน์ – เบิรน์ – อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินชมสถานที่ประวัตศิ าสตร์ ตามรอยลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 8,9 จากนัน้ ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (BERN /
1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมกรุงเบิรน์ ชมตัวเมืองเก่าทีอ่ าคารบ้านเรือนยังได้รบั การดูแลรักษา
ไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมือ่ หลายร้อยปี ก่อน จนองค์การยูเนสโก้ประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ
และหอนาฬกิ าประจําเมือง แวะชมหมีสญั ลักษณ์ของกรุงเบิรน์ จากนัน้
ออกเดินทางสู่อนิ เทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) เมืองสวย
ระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ นําท่านเข้าโรงแรมที่พกั KREBS
หรือ ROYAL ST. GEORGE หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อินเทอร์ลาเก้น – กลาเซียร์ 3000 – อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่โกล ดู ปิ ลยง (COL DU PILLON) เพือ่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขนาด
ใหญ่ทจ่ี ผุ ูโ้ ดยสารได้ถงึ 125 คน สู่กลา เซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER
LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000)
แหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971
เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนัง่ เก้าอี้
เลือ่ นไฟฟ้ าทีน่ กั สกีใช้เพือ่ การนัง่ ขึ้นเขา นัง่ รถสโนว์บสั (SNOW BUS) วิง่ ไปบนหิมะ, นัง่ ถาดเลือ่ น (SNOW
SLED) เดินบนสะพานที่ขงึ ระหว่าง 2 ยอดเขา และ ALPINE COASTER หรือการนัง่ เก้าอี้บนรางเลือ
่ นที่
หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ทต่ี ่นื เต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย
ทีน่ ่ี เหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านทีต่ อ้ งการความสนุ กกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านลงจากยอดเขา แล ้วเดินทางกลับสู่อนิ เทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึกและสินค้า
คุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อคโกแลต นาฬกิ ายี่หอ้ ดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ หรือถ่ายรูปนาฬกิ า
ดอกไม้หน้าคาสิโน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

13.15 น.

อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ลูเซิรน์ (LUCERNE) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิส
นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โต อิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิรน์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่า
ถูกถ่ายรูปมากทีส่ ุด รวมทัง้ สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์
ของเมืองลูเซิรน์ จากนัน้ นําท่านสู่สนามบินซูรคิ
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 971

วันที่สิบ
06.10 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

วันที่เก้า
เช้า

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ แกรนด์สวิตเซอร์แลนเด์ A_10 วัน...17/05/17
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หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
*** ขออภัยหมายเหตุเยอะ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เพือ่ ลูกค้าจะได้นําไปเป็ นข้อมูลก่อนตัดสินใจ
นโยบายของเราคือความชัดเจน ถูกต้อง
วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
.-บาท
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วเลื่อนไม่ได้
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าทิปขนกระเป๋ าทีโ่ รงแรม, บริกรร้านอาหาร - ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 45 วัน)
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การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่ คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากที่สดุ เพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ปัญหาอันเกิดจากการเมือง, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้ จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่ น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถ
ใช้ได้ทกุ กรณี
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุ
วันทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจาก
วันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
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4.

5.
6.
7.

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา: หนัง สือ รับ รองจากสถาบัน การศึ ก ษา ระบุ ช้ัน เรี ย น วัน ที่ เ ดิ น ทางและวัน ที่ อ อกหนั ง สือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผู เ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ ผู ้
รับรองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุ ค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ

- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

