ขอนำท่ำนท่องเที่ยวยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แบบพรีเมีย่ ม เดินทำงกรุป๊ เล็กเป็ นส่วนตัว เที่ยวชมแลนด์มำร์คสำคัญ
เพลิดเพลินช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์ดงั ชมสถำปัตยกรรมและวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ลิ้ มรสอำหำรขึ้ นชื่อ เดินทำง
สะดวกสบำย พร้อมที่พกั อำหำรและบริกำรสุดประทับใจ ดูแล...กันและกัน

ตารางการเดินทาง 28 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
วันอังคำรที่ 28 ธันวำคม 2564
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น.

1

คณะพบกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สำยกำรบินสวิสแอร์ (ประตู4)
พบเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทฯ รอต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันพุธที่ 29 ธันวำคม 2564
กรุงเทพฯ - ซู ริค – อันเดอร์แมท – รถไฟกลำเซียเอ็กซ์เพรส – บริก – ชมเมือง

22

00.20 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ สนำมบินซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน สวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX181

06.10 น.

เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธศี ุลกากร และด่านตรวจคนเข้ าเมือง
พร้ อมทั้งรับสัมภาระเรียบร้ อย...
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆ น่ารักที่รายล้ อมด้ วยภูเขา
และยังเป็ นชุมทางของเส้นทางรถไฟสายท่องเที่ยว กลาเซีย เอ็กซ์เพรส (Glacier Express)
รถไฟสายโรแมนติคที่มีช่ อื เสียงทีส่ ดุ ของประเทศ

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (สไตล์พนเมื
ื้ อง)
นาท่านนั่ง รถไฟสำยกลำเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร
ตลอดเส้ นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารนา้ แข็งเจ้ าของเส้ นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาด
ผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ เมืองบริก (BRIG) เมืองเล็กๆที่ย่งิ ใหญ่ เป็ นชุมทางของการแวะพักก่อนจะ
เดินทางสู่เมืองอื่นๆของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งยังเป็ นที่ต้งั ของปรำสำทสตอกคำลป์ (Stockalper Palace) สร้ าง
ขี้นในคริสตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบบารอค เพื่อแสดงออกถึงความมั่งคั่งของเจ้ าเมืองในยุคนั้น คาสปาร์
สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถือเป็ นปราสาทส่วนตัวขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในยุคสมัยนั้น อิสระให้ ท่าน
ได้ เดินชมเมืองและถ่ายรูปกับปราสาทได้ ตามอัธยาศัย

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตคำร (สไตล์พนเมื
ื้ อง)

ที่พกั

HOTEL AMBASSADOR BRIG หรือเทียบเท่ำ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวำคม 2564
บริก – เซอร์แมท – กระเช้ำไฟฟ้ ำ – ยอดเขำแมทเทอฮอร์น – บริก
เช้ำ

3

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถำนรีถไฟเมืองบริก (BRIG) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)
เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้ รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ
ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้ นา้ มันเชื้อเพลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ น
ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (MATTERHORN) ทีไ่ ด้ ช่ อื ว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ในสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ำลอยฟ้ ำ จากนั้นให้ ท่านได้ ต่นื ตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้ า CABLE CAR
ขึ้นพิชิต ยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่
นาท่านสู่ลานหิมะอันกว้ างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิ รามิด
อันเป็ นสัญลักษณ์ของ วอล์ทดีสนีย์

3

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (สไตล์พนเมื
ื้ อง)
อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นบนเมืองเซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือจะเดินทางสูเ่ ขตพื้นทีเ่ ล่นกีฬา
หิมะตลอดทั้งปี จากมัทเทอร์ฮอร์น กลาเซีย พาราไดซ์คุณจะไปถึงเขตพื้นที่เล่นสกีตลอดทั้งปี บนลาน
สกีของมัทเทอร์ฮอร์น จะเป็ นที่ฝึกซ้ อมของเหล่านักแข่งจากทีมแข่งขันกีฬาแอลไพน์ระดับชาติหลาย
ทีมในช่วงฤดูร้อน ... จนได้ เวลาอันสมควร นาท่านนั่งรถไฟ เดินทางกลับสู่ เมืองบริก

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (สไตล์พนเมื
ื้ อง)

ที่พกั

HOTEL AMBASSADOR BRIG หรือเทียบเท่ำ

วันศุกร์ที่ 31 ธันวำคม 2564
บริก – ชิมไวน์ – ซิยง – เว่เว่ย ์ - มองเทรอซ์

4

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ “เมืองซิยง” Sion เมืองหลวงแห่งรัฐวำเล Valais เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ท่ยี าวนาน
ตั้งแต่สมัยโรมัน เมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่องุ่น และขุนเขา จนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศ
กลิ่นไอสไตล์ฝรั่งเศส และยังเป็ นแห่งผลิตไวน์ช้นั ดี ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วย ... นาท่านเข้ าชม
ย่ำนไร่องุ่นพันธุล์ ำโว พร้อมชิมไวน์จำกองุ่นเมืองซิยง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (สไตล์พนเมื
ื้ อง)
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์ เมืองที่สวยโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่ในอดีตมีศิลปิ นตลกชื่อดังแห่งฮอล
ลิวดู๊ “ชำลี แชปปลิ้ น” ได้ มาอยู่อาศัย และใช้ ชีวิตทีเ่ มืองเวเว่ย์ ในช่วงปลายชีวิต ... จากนั้นออกเดินทางสู่
เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีช่ อื เสียง ได้ รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
ทัศนียภาพเมืองรอบๆ ทะเลสาบเรียงรายด้ วยคฤหาสน์ โรงแรมหรู ทอดยาวกว่า 7 กม. ผ่านชม “ปราสาทชิล
ลอง” สร้ างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่ร้ จู ักกันในนาม “ชาร์ล มาญน้ อย” เป็ นที่
ประทับที่โปรดปรานของท่านเคาท์ และดยุคแห่งซาวอย

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (สไตล์พนเมื
ื้ อง)

ที่พกั

GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC MONTREUX หรือเทียบเท่ำ

วันเสำร์ที่ 1 มกรำคม 2565
มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ชมเมือง – อินเทอร์ลำเก้น – ชมเมือง

5

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเบิร์น (BERN) มีความหมายว่า
หมี ชมบ่อหมีสีน้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ ” เมืองแห่งนี้ได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ น
อย่างดี จนได้ รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้ เป็ น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก” ถ่ายภาพ
เป็ นที่ระลึกกับ หอนำฬิกำไซท์ กล็อคเค่นทำร์ม หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ชมเมืองไปตามถนนสายสาคัญ
กลางเมืองที่มีนา้ พุท้งั หมด 100 กว่าบ่อ แต่ละบ่อจะมีสญ
ั ลักษณ์รปู ปั้นแตกต่างกันไปจนได้ รับการขนานนาม
ว่า “CITY OF FOUNTAINS”

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจี น)
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองอินเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN) เมืองที่มีทวิ ทัศน์อนั งดงาม อิสระให้ ท่าน
หามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม
ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้ อปปิ้ งใจกลางเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส
อาทิ PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เป็ นต้ น, ชอคโกแลต, มีดพับ VICTORINOX
ที่มีช่ อื เสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊ กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี
เคียร์ชโฮฟเฟอร์

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (ไม่รวมค่ำอำหำร)

ที่พกั

LINDNER BEAU RIVAGE GRAND HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ที่ 2 มกรำคม 2565
อินเทอร์ลำเก้น – กรินเดอร์วำล์ว – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิรน์ -สะพำนไม้ชำเปล

6

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ กรินเดอร์วาล์ว ต้ นทางสถานีเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขำจุงเฟรำ ระหว่างทางท่านจะได้ สมั ผัสกับ
ทัศนียภาพแบบสวิสเซอร์แลนด์ ทุ่งหญ้ าเขียวขจี ดอกไม้ ป่า บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ ผลิ นาท่านเปลี่ยนรถไฟ
ชมวิว ท่องเที่ยวธรรมชำติแห่งเทือกเขำแอลป์ ณ สถำนีไคลน์ไชเด็ค รถไฟจะนาท่านลอดผ่านอุโมงค์
ที่ขุดเจาะไว้ บนความสูง 3,464 เมตร สู่ Top of Europe ณ สถำนีจุงเฟรำ ที่ความสูง 4,158 เมตร (13,642
ฟุต) นาท่านเข้ าชม ถา้ นา้ แข็ง 1,000 ปี Ice Palace โดยการเจาะถา้ นา้ แข็งเขาไปกว่า 30 เมตร พร้ อมรับชม
นา้ แข็งและการแกะสลัก ... จากนั้นชมวิวทัศนียภาพและสัมผัสหิมะบริเวณลำน Plateau และไม่ควรพลาด
การส่งโปสการ์ด หรือของที่ระลึกจากที่ทาการไปรษณีย์ท่สี งู ที่สดุ ในโลก

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้ นเมือง)
หลังอาหารกลางวัน ... นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา ท่านจะได้ สมั ผัสทัศนียภาพในอีกเส้นทางของ
การเดินทางท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ณ สถานีไคลน์ไชเด็ค สู่ สถานีเลาเทอบรุนเน่น เพื่อนาท่านโดยสารรถโค้ ช
สู่เมืองลูเซิรน์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” นาท่านชม สะพานไม้ ชาเปล สัญลักษณ์ของเมือง
ลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งสะพานไม้ แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ ามแม่นา้ “รอยส์” (REUSS)
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี จากนั้นนาท่านชม อนุเสำวรียส์ ิงโต หรือ อนุเสำวรียร์ ูปสิงโตหิน เป็ นอนุสาวรีย์
สาหรับทหารสวิสที่ตายในหน้ าทีท่ ่ฝี รั่งเศส

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้ นเมือง)

ที่พกั

RADISSON BLU HOTEL LUCERN หรือเทียบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 3 มกรำคม 2565
ซู ริค – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรเช้ำ อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซู ริค

13.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX180

วันอังคำรที่ 4 มกรำคม 2565
สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

7
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05.05 น.

เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาและ
สายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทกำรเดินทำง

ลูกค้ำปกติ

สมำชิกหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

189,900.-

186,900.-

187,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

180,900.-

178,900.-

179,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

170,900.-

168,900.-

169,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

160,900.-

158,900.-

159,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

30,000.-

30,000.-

30,000.-

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป**
ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

1899

1899

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

1809

1809

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

1709

1709

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

1609

1609

พักเดี่ยวเพิ่ม

300

300

- สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้ สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้ รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้ รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับชั้นประหยัดตามเส้ นทาง และสายการบินที่ระบุในรายการ
ค่าที่พัก 5 คืน ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน พร้ อมอาหารเช้ า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้ น และค่าวัคซีนพาสปอร์ต (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ำตรวจ RT-PCR 72 ชัว่ โมง ก่อนเดินทำงกลับ ไทย
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีนา้ มันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
ค่ำตรวจ RT-PCR 72 ชัว่ โมง ก่อนกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (กรุณำแสดงเอกสำรกำรตรวจ
RT-PCR ณ จุด CHECK IN สนำมบินสุวรรณภูมิ เพือ่ ตรวจสอบเอกสำรก่อนออกเดินทำง)
6. ค่ำแพคเกจ Alternative Quarantine (AQ) อย่ำงน้อย 1 คืน เพือ่ รอผลตรวจโควิดที่หอ้ งพักโรงแรม
หลังเดินทำงถึงประเทศไทย

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
• สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ น
ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือ
พยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง
และทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป
ด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ
ทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคิดค่าใช้ จ่าย เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใดๆ
อันเนื่องมาจาก เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับ การออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน
หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ
โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณี
ที่เกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชม
ให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน
อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ
ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ
ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศ
ที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น

เอกสำรประกอบกำรยืน่ วีซ่ำเชงเก้น แบบท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. หนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ ามี)
3. รูปถ่ายขนาด 4.5 X 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว หน้ าตรง ไม่สวมเครื่องประดับ

และไม่สวมเสื้อสีขาว (สามารถใส่สูททับ หากใสเสื้อสีขาว)
4. หลักฐานการจองตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ (กรณีเดินทำงกับทำงบริษทั บริษทั จัดเตรียมให้)
5. หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก (กรณีเดินทำงกับทำงบริษทั บริษทั จัดเตรียมให้)
6. หลักฐานการเงิน บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น
หนังสือแสดงรายการเดินบัญชีจากธนาคาร (STATEMENT) ย้ อนหลัง 6 เดือน และมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทถึงยอดปัจจุบัน
7. หลักฐานการทางาน หรือ การศึกษา
ผู้ท่เี ป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุช่อื ผู้ย่นื ขอวีซ่า มีอำยุไม่เกิน 90 วัน
ผู้ท่เี ป็ นลูกจ้ าง หรือ ข้ าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทางาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
ระบุตาแหน่ง เงินเดือน อายการทางาน และวันลา หยุดงาน มีอำยุไม่เกิน 30 วัน
ผู้ท่เี ป็ นนักเรียน/นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองสถานะภาพการเป็ นนักเรียน/นักศึกษา มีอายุไม่เกิน 30 วัน
8. แผนการเดินทาง (กรณีเดินทำงกับทำงบริษทั บริษทั จัดเตรียมให้)
9. กรณีผ้ เู ดินทางมีอายุ ต่ากว่า 16 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมบิดา มารดา หรือเดินทางพร้ อมบิดา มารดา ท่านใด
ท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางจากทางอาเภอ โดยที่บิดา มารดาจะต้ องยื่นแสดงความจานงใน
การอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่าน หรือบุคคลอื่นได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตเป็ นผู้ลงชื่อและประทับตราจากราชการอย่างถูกต้ อง พร้ อมให้ บิดา มารดาเซ็น
ยินยอมทั้งสองท่าน
10. สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้ าน,สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ ามี),สาเนาทะเบียนสมรส-หย่า(ถ้ ามี)
11. เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน

