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รหัสทัวร DST1901279 
ทัวรสวิตเซอรแลนด ปานามา 9 วัน 6 คืน (TG) 
หมูบานวิทซนาว ข้ึนยอดเขาริกิ ซังตมอริทซ BERNINA EXPRESS ทิราโน ลูกาโน  
อันเดอรแมท น่ังรถไฟสูเมืองแซรมัท เมืองปลอดมลพิษ 
ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (แมทเทอรฮอรน กลาเซียร พาราไดซ) 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอรแลนด) เสาร 
21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอร D 16-19 สายการบินไทย เจาหนาท่ีคอย
อํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอน
การเดินทาง โดยซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมท่ี
พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง ๆ เพ่ือเปนการ
เตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอัน
สุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ข้ึนเคร่ืองไมทัน), การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม หัวหนาทัวร 
มีสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ท่ีทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัท ฯ ได
มีการตกลงชําระคาใชจายตาง ๆ ไวลวงหนาแลว และหากมี
คาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได 
 

 

วันที่ 2 ซูริค - ลูเซิรน - หมูบานวิทซนาว - ข้ึนยอดเขาริกิ - ซังตมอ
ริทซ 

อาทิตย 

01.05 น. เดินทางสูนครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970  
07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโคชรอรับแลวเดินทางสูเมืองลู

เซิรน พาทานเดินทางสูหมูบานวิทซนาว น่ังรถไฟไตเขา Rigi 
ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปน
อันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร 

(69 ก.ม.) 
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สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอด
เขาริกิ (Rigi Kulm) น้ี มีท่ีมาจากคําวา Mons Regina 
แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของ
ยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบ
ลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย เดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบ้ิลคารท่ีจะใหทานไดเห็นวิว

ทิวทัศนท่ีแตกตาง จากน้ัน คณะออกเดินทางสูเมืองซังตมอ
ริทซ เมืองฟ�าครามน้ําใส เปนเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสน
สงบ ในป ค.ศ. 1864 ไดสรางโรงแรมแหงแรกและเชิญแขก
ชาวอังกฤษมาพัก ทําใหมีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ต
น้ําแข็ง, บอบสเลด ที่มีการแขงในระดับเวิลดแชมป�เปم�ยนชิพ
และโอลิมปกมาแลว 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL REINE VICTORIA**** หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 3 ซังตมอริทซ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน - ลูกาโน  จันทร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูสถานนีรถไฟ เพ่ือน่ังรถไฟ

ทองเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เกาแกท่ีสุดของ
สวิตเซอรแลนด นําทานผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป� ท่ีมี
หิมะปกคลุมตลอดทั้งป ผานหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค 
55 แหง และสะพาน 196 แหง โดยเฉพาะสะพานโคงวงกลม
ที่ Brusio ท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก เสนทางน้ีรับประกัน
ความสวยแบบหามกะพริบตา จนเขาสูเมืองทิราโน แหลง
พักผอนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี 

 
(09.30-12.00) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
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14.00 น. ออกเดินทางสูเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ
แควนทิซิโน จนเขาสูเขตทะเลสาบโคโม ไดช่ือวาเปนทะเลสาบ
ที่สวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป� เปรียบเสมือนป�อมปราการทางธรรมชาติ ท่ี
สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนแหงน้ี ระหวาง
ทางผานเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคยเปนเมืองพัก
ของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยูกับอาณาจักร
ลอมบารดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ  จนถึงเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศช่ือดังริม
ทะเลสาบท่ีมีอากาศดีตลอดป เหลาดาราฮอลลีวูดนิยมมาตาก
อากาศที่เมืองน้ี 

(121 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL ADMIRAL**** หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 4 ลูกาโน - อันเดอรแมท - น่ังรถไฟสูเมืองแซรมัท เมืองปลอด
มลพิษ 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคชสูก็อทธารท ที่เปนเจาของอุโมงคท่ีลึก

ที่สุดในยุโรป (17 ก.ม.) จากน้ันรถไตระดับข้ึนสูยอดเขาที่มี
หิมะปกคลุม ทานสามารถพบเห็นธารน้ําแข็ง (Glacier) บน
ยอดเขาสูงจนเขาสูเมืองอันเดอรแมท  

(111 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. นําทานน่ังรถไฟสูเมืองแซรมัท รถไฟวิ่งผานภูมิประเทศท่ี

งดงามของเทือกเขาแอลป� ผานชมอุโมงค สะพาน หุบเหว 
ผานสวิสแกรนดแคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวาเมตร 
ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดวยธาร
น้ําแข็งเจาของเสนทาง Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผาน

(15h08-18h10) 

 



 

            5/9 

ในกลางเทือกเขาแอลป�สูเมืองแซรมัท เมืองที่ไมอนุญาตให
รถยนตว่ิงและเปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษท่ีดี
ของโลก  ต้ังอยูบนความสูงกวา 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เปนเจาของยอดเขาแมทเทอรฮอรน สัญลักษณของ
สวิตเซอรแลนด  อิสระใหทานไดชมเมืองมีรานคามากมาย 
เมืองน้ีเปนที่ช่ืนชอบของนักสกีจากท่ัวโลก  
หมายเหตุ   รถไฟสายกลาเซียเอ็กซเพรส (Glacier 
Express) ประกาศปดปรับปรุงตูรถไฟกลาเซียเอ็กซเพลส
ประจําป ในวันท่ี 14 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2562 ดังน้ัน
ในชวงวันดังกลาว ทางการรถไฟจะจัดตูขบวนปกติมารองรับ
นักทองเที่ยวแทน   

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 5 แซรมัท - ยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (แมทเทอรฮอรน 
กลาเซียร พาราไดซ) 

พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทานสูสถานีเคเบ้ิลคาร MATTERHORN GLACIER 

PARADISE เพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร
ฮอรนท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป กระเชาไฟฟ�าแบบพา
โนรามาวิว (น่ังได 6 ทาน) ไตความสูงเหนือลานสกีอัน
กวางไกลสุดสายตา เปนระยะทางยาวกวา 8 กิโลเมตร (ยาว
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด) ช่ืนชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูง
ที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน 3,883 เมตร สูงกวายอด
เขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต บลังก ชมถ้ํา
น้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่
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สวยงาม ลานหิมะกวางใหทานไดสัมผัสอยางจุใจ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการพักผอนใน

เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถายรูป อีกทั้งยัง
เปนเมืองสวรรคของนักสกี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL MIRABEAU**** หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกัน 
 

   

วันที่ 6 ทาสซ - ลอยเคอรบาด - มงเทรอซ - GOLDEN 
PANORAMA - กืซตาดก พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. อําลาเมืองแซรมัท แลวเดินทางสูเมืองลอยเคอรบาด ในแควน

วัลเลส ไดรับการขนานนามวา The largest alpine 
thermal spa in Europe แหลงน้ําแรธรรมชาติท่ีโดงดัง
ที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป� นําทานเขาสู BURGERBAD 
THERME ที่ใหบริการอาบน้ําแรและสปาใหญและทันสมัย
ที่สุดของเมือง สระน้ําแรกวา 10 แหงภายในศูนยบริการแหงน้ี 
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool 
/ Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความรอน
ระหวาง 28-43 องศาเซลเซียส 

(63 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูเมืองมงเทรอซ เมืองพักผอนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง

ทั้งในฤดูรอนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรับสมญานาม
วาเปนไขมุกของริเวียราแหงสวิส    

(105 ก.ม.) 

15.45 น. รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทาง
จากเมืองมงเทรอซ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือ
ที่ชาวสวิสยกยองใหเปนริเวียรา เปน 1 ในเสนทางทองเท่ียว
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ทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุดของประเทศ ผานเขาไปในทุงเกษตรกรรม 
บานไรปลายนา ฟารมปศุสัตว สูใจกลางของประเทศ ท่ีจะทํา
ใหเราไดเห็นถึงความเปนเกษตรกร อาชีพเกาแกต้ังแตครั้ง
บรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาดก (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร
ทราคาแพงอันดับตนๆของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแหงน้ีมี
บานตากอากาศของคนดัง อาทิ จูล่ี แอนดรูส (เดอะซาวดออฟ
มิวสิค), อลิซาเบ็ต เทยเลอร และเคยตอนรับคนดังพรอมทั้ง
เหลาเซเล็บของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจาฟ�าชายชาลส เจา
หญิงไดอานา, ปารีส ฮิลตัน ทานอาจจะไดพบกับคนดังๆไดที่น่ี 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูท่ีพัก GOLFHOTEL LES HAUTS DE 

GSTAAD****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 7 กืซตาดก - กรินเดอวาลด - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF 
EUROPE) - เมืองอินเทอลาเกน 

ศุกร 

07.30 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด จุดเร่ิมตนของการทองเท่ียว

ยอดเขายูงเฟราโดยรถโคช ป  2001  UNESCO  ประกาศ
ใหยอดเขายูงเฟรา เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ 
JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเปนอันดับ 2 ของ
สวิสเซอรแลนด) ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปน TOP OF 
EUROPE ระหวางเสนทางนําทานสูยอดเขาแวะชมกลาเซียร 
หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป 
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง 
Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด 
ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยู

(84 ก.ม.) 
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ใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง 
Aletsch ที่ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 กิโลเมตร 
และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย อิสระใหทานได
สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา 
และไมควรพลาดกับการสงโปสการด โดยท่ีทําการไปรษณียท่ี
สูงที่สุดในยุโรป 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian 
บาย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม 

เสนทางแสนสวยผานเมืองปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนต
วิ่ง แลวเปล่ียนข้ึนรถโคชคันเดิมเขาสูเมืองอินเทอลาเกน อัน
เปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญ และมีความสําคัญประหน่ึงเมือง
หลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด ต้ังอยูทะเลสาบสองแหงมี
ภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง อีกท้ังยังเมืองแหงการ
พักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ 

(12.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue 
 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL BELLEVUE**** หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 8 อินเทอลาเกน - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ เสาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานสูเมืองซูริค ศูนยกลางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของสวิส เปน

ศูนยกลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนทองคําท่ีใหญที่สุด และเปน
ตลาดหลักทรัพยที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก  

(135 ก.ม.) 

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 971  
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย 

05.30 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ
ภาพ 
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(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียว ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรม 

ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน
กอนการเดินทางเทาน้ัน) 

 

PERIOD 
Tour 
Fare 
Adults 

Child 
4-11 
With 
Bed 

Child 
4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / 
CHD 

22-30 มิ.ย. 2562 

123,000 111,000 99,000 11,000 7,000 -27,000 
-23,000 

29 มิ.ย. – 7 ก.ค. 
2562 
6-14 ก.ค. 2562 
13-21 ก.ค. 2562 
20-28 ก.ค. 2562 
27 ก.ค. – 4 ส.ค. 
2562 
3-11 ส.ค. 2562 
10-18 ส.ค. 2562 
17-25 ส.ค. 2562 
24 ส.ค. – 1 ก.ย. 
2562 
31 ส.ค. – 8 ก.ย. 
2562 
** 6-14 ก.ย. 2562 ** 114,000 103,00

0 92,000 11,000 7,000 -23,000 
-18,000 21-29 ก.ย. 2562 

28 ก.ย. – 1 ต.ค. 123,000 111,000 99,000 11,000 7,000 -27,000 
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2562 -23,000 

18-26 ต.ค. 2562 114,000 103,00
0 92,000 10,000 6,000 -23,000 

-18,000 
26 ต.ค. – 3 พ.ค. 
2562 

122,000 110,00
0 98,000 10,000 6,000 -27,000 

-23,000 

2-10 พ.ย. 2562 
9-17 พ.ย. 2562 
16-24 พ.ย. 2562 
23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 
2562 
30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 
2562 

6-14 ธ.ค. 2562 111,000 100,00
0 89,000 10,000 6,000 -23,000 

-18,000 
คาทัวรรวม  
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันที่ 9 

พฤษภาคม 2562 
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปน

หองแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหัวขอ  “โรงแรม
และหองพัก (Hotel Accommodation)” 

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหาร
ทองถ่ินในแตละประเทศ 

 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 
สวิตฟรังคตอทาน / วัน 

 คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 
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GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคา
รักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ี
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรค 
–หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญ
หายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรด
ศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร แนบทายใบจองทัวร 

 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเป�าใบ
เล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 
คาทัวรไมรวม  
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และ

คาอาหารท่ีส่ังมาในหองพักคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหาร
นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม 

 
 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ 

Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเช่ือถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยข้ันตอนท่ี
งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจอง
ทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณา
ชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวน
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ที่เหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆ ในการพยุง

ตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไม

รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ี
ไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด 
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือ
โปรแกรมทองเท่ียวได   

 
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการท่ีชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอย
กวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเท่ียว                 
          ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอย
กวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเท่ียว 
         ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบนอย
กวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเท่ียว  
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          ไมตองคืนเงินคาบริการ 
 2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการนํา

เที่ยวตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงิน  
    คาบริการท่ีตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก 
    นักทองเที่ยวไมได ท้ังน้ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยว
ทราบ ดังตอไปน้ี 
    2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา 
    2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คาใชจายที่จําเปนอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 
2553 เปนตนไป 
 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หาก

ตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียก
เก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสาย
การบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ฯ เพ่ือยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่
ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 
 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, สวนสายการบิน ออสเตรียนแอรไลน, ฟนแอร, ลุฟฮันซา
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, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ข้ึนอยูกับเง่ือนไขการสะสมไมลของสาย
การบินน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทาน้ัน 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and 
Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี วันท่ี 8 พฤษภาคม 

2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมที่ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึง

หอง / 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 / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการวาง
ผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงใน
หน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size 
ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตาง
กัน ซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 
3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
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ความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว

อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพ่ิมเติมได 

 
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทาง

ดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจง
ลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ี
ระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชม
สถานท่ีดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไม
มีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน 

 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเป�าข้ึนลงได  
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / คร้ัง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน 
คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class 
Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได 
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 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมี
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร 
หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแต
ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายใน
น้ําหนักสวนท่ีเกิน 

 กระเป�าและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปน
กระเป�าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู
ใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 
บาท / ทาน 

 
การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม 

และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด  ใชเวลาย่ืนประมาณ 10 วันทําการ 
(การขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด ผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ ศูนย
รับคํารองขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด ยกเวนผูที่เคยสแกนลายน้ิวมือที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
แลว กรุณาแจงเจาหนาที่กอน) 
VFS : เดอะพลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควรถนนพญาไท แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพ่ือเปน
การงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถายเนนชวงใบหนามาถึงหัวไหล) จํานวน 2 ใบพ้ืนหลัง
เปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / 
สําเนาทะเบียนสมรส, หยา, ใบมรณะบัตร / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับ
บริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือ
รับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐาน
การเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทถึง
เดือนปจจุบัน ท่ีออกจากธนาคาร ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวน
ไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา เน่ืองจากสถานทูตสวิตเนนดูเร่ืองการเงินเปนหลักหากลูกคามี
บัญชีฝากประจํา/ใบหุน/สลากออมสิน โปรดแสดงเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ในกรณีที่
เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัว (เปนภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส
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รายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคารไมจําเปนตองใช ยกเวนกรณีที่ตองรับรอง
การเงินใหกับบุคคลอ่ืนๆในครอบครัวจึงจะขอ*** 

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 - 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุช่ือผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัว
จริง 

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และ
หากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ 
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 
  


