รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20

Ski Trip Dream Trip In
Zermatt 8 Days 5 Nights

7 – 14 มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางไปภายใต้โปรแกรม

“Ski Trip Dream Trip in Zermatt 8 Days”

“นำท่ำนเดินทำงด้วยรถไฟชมวิวแห่งสวิสเซอร์แลนด์ตลอดกำรเดินทำง ชืน่ ชมและใกล้ชิดไป
กับควำมงดงำมที่หำได้ยำกยิ่งในแบบฉบับคนท้องถิ่น ในดินแดนแห่งขุนเขำที่โอบล้อมไป
ด้ ว ยธรรมชำติ แ ละป่ ำไม้ น ำนำพรรณ กั บ จุ ด สุ ด ยอดทริ ป สกี ใ นฝั น ณ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก,
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน , การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่องไม่ ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัย พิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทาการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.
นัด หมายคณะพร้อ มกัน ที่ ท่า อากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 2 | กรุงเทพ – ซูริค - ทาซ - เซอร์แมท

เดินทางออกจากกรุงเทพ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG970 เวลา 00.50 – 07.05 น. (ณ เวลาท้องถิ่ น
ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์) เพื่ อเดิ น ทางไปท่ าอากาศ
ยานซูริค เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและได้สมั ภาระ
เรียบร้อย นาคณะออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟประจา
ชาติ SBB จากเมืองซูริค (Zurich) เพื่อต่อเดินทางไปยัง
เมืองทาซ (Tasch) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเป็ น ประตูสู่ “เซอร์
แมท” (Zermatt) น าท่านนั่งรถไฟเข้าสู่ต ัวเมืองเซอร์
แมท เมืองที่ขนึ ้ ชื่อว่า เป็ นเมืองปลอดมลพิษที่สดุ ในโลก
โด ย ถื อ เ ป็ น เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ล า ดั บ ต้ น ๆ ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
ชมก็ คือ ยอดเขาแมทเทอร์ฮ อร์น ที่มีชื่ อเสียงในเรื่อง
ความสวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
จากนัน้ นาท่าน Check in เข้าสูท่ ี่พกั และเตรียมตัวเช่า
อุปกรณ์เล่นสกี (รวมอยู่ในราคาทัวร์)
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เยี่ ย มชมบรรยากาศของเมื อ งเซอร์แ มท สูดอากาศ
บริสทุ ธิ์ พร้อมกับ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดิน
เก็ บ ภาพความประทับ ใจ ของบ้า นสไตล์แ บบสวิ ส
ชาเล่ต ์ สไตล์วาเลส์ พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้
และเลื อ กชมสิ น ค้า ต่ า ง ๆ ตามร้า นขายของ และ
ร้านอาหารเล็ก ๆ สองฝั่งตลอดเส้นทาง
อิสระรับประทานอาหารค่า

Hotel Restaurant Cheminee หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 3 | เซอร์แมท - เริ่มคลาสเรียนสกี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ทุกท่านเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เริ่มกับคลาส Basic ski of beginner
นาท่านขึน้ สูย่ อดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เป้าหมายของนักสกีท่วั โลก สัมผัสอากาศอันแสนบริสทุ ธิ์ พร้อมชมวิวของยอด
เขาโดยสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ สีขาวที่ปกคลุมด้วยหิมะ และยอดเขาต่าง ๆอย่างจุใจ นาทุกท่านไปชมวิว
ทัง้ สองฝั่งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เป็นมุมมองที่คณ
ุ พลาดไม่ได้
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เริม่ เรียนคลาส Basic ski of beginner 2 ชั่วโมง สนุกสนานกับคลาสเรียนสกี พร้อมความรูเ้ บือ้ งต้นในการเล่น
และเทคนิคต่างๆ จากครูฝึกสอนผูเ้ ชี่ยวชาญ สนุกสนานกับประสบการณ์ครัง้ ใหม่ที่ทกุ ท่านรอคอย
อิสระรับประทานอาหารค่า

Hotel Restaurant Cheminee หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 4 | เซอร์แมท - เริ่มคลาสเรียนสกี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ทุกท่านเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เริ่มกับคลาส Basic ski of beginner
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มเรียนคลาส Basic ski of beginner 2 ชั่วโมง สนุกสนานกับคลาสเรียนสกี พร้อมความรูเ้ บือ้ งต้นในการเล่น
และเทคนิคต่างๆ จากครูฝึกสอนผูเ้ ชี่ยวชาญ สนุกสนานกับประสบการณ์ครัง้ ใหม่ที่ทกุ ท่านรอคอย
อิสระรับประทานอาหารค่า

Hotel Restaurant Cheminee หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 5 | เซอร์แมท – สกี on trail
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ทุกท่านเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เปิ ดรับความรูส้ กึ ดีๆที่รออยู่บนยอดเขา กับคลาส Ski on trail
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มคลาส Ski on trail 2 ชั่วโมง สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบมืออาชีพ ไปตามเส้นทางที่นกั สกีมืออาชีพเล่นกัน
ท่านจะได้เห็นมุมมอง ทิวทัศน์ที่สวยงาม แปลกไปจากที่เคยเห็น โดดเด่นไปจากที่เคยฝัน โดยมีครูฝึกดูแลตลอด
เส้นทาง สนุกสนานและประทับใจกับประสบการณ์ครัง้ ใหม่ที่ทกุ ท่านรอคอย
อิสระรับประทานอาหารค่า

Hotel Restaurant Cheminee หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 6 | เซอร์แมท – สกี on trail - ลูเซิรน์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ทุก ท่านเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุป กรณ์ใ ห้พร้อม
เปิ ดรับความรูส้ กึ ดีๆ ที่รออยู่บนยอดเขา สนุกสนานกับ
การเล่น สกี แบบมืออาชี พไปตามเส้น ทางที่ นัก สกี มือ
อาชีพเล่นกัน
ท่านจะได้เห็นมุมมอง ทิวทัศน์ที่สวยงาม แปลกไปจาก
ที่ เ คยเห็น โดดเด่น ไปจากที่ เ คยฝั น สนุก สนานและ
ประทับใจกับประสบการณ์ครัง้ ใหม่ที่ทกุ ท่านรอคอย
จากนัน้ นาท่าน Check out ออกจากที่พกั
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ (Luzern) ด้วยรถไฟ
ประจาชาติ SBB เมืองลูเ ซิรน์ เป็ น เมืองท่องเที่ย วที่ มี
ชื่อเสียงมาเป็ นเวลานานนับศตวรรษ นักท่องเที่ยวและ
บุคคลผูม้ ีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี ้ ด้วยความเป็ น
เมืองที่ มีความสวยงามของเทื อกเขาที่ มีชื่ อเสีย ง คื อ
ยอดเขาริกิและทิตลิส และตัง้ อยู่ริมทะเลสาบลูเซิรน์ จึง
มีกิจกรรมทางนา้ การปี นเขา และกี ฬาบนเขาสาหรับ
นักท่องเที่ยวตลอดทัง้ ปี และมีสภาพอากาศกาลังดี จึง
ได้รบั สมญานามว่า “ลูเซิรน์ ริเวียรา” ให้ทกุ ท่านได้อิสระ
เดินเยี่ยมชมเมืองและเก็บภาพประทับใจ
อิสระรับประทานอาหารค่า

Hotel Central Luzern หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 7 | ลูเซิรน์ - ซูริค - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เยี่ยมชมเมือง และเก็บภาพบรรยากาศของเมืองลูเซิรน์
(Luzern) ในย่านเมืองเก่ามีรา้ นค้าที่ดมู ีเสน่ห ์ และคาเฟ่
กลางแจ้ง นอกจากนีย้ ังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของสวิ ต เซอร์แ ลนด์อ ย่ า งสะพานไม้
ชาเพลที่ ท อดข้ามแม่น ้ารอยซ์และมีอายุย าวนานมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 สะพานไม้ช าเพลเป็ น สะพานมุง
หลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรปและประดับด้วยภาพวาด
ลา้ ค่าเก่าแก่มากมาย
เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานซูริค
โดยรถไฟประจาชาติ SBB เพื่อทาการเช็คอิน การคืน
ภ า ษี ส า ห รั บ ก า ร ช้ อ ป ปิ ้ ง แ ล ะ เ ดิ น ท า ง ก ลั บ
กรุ ง เทพมหานคร โดยสายการบิ น ไทย เที่ ย วบิ น ที่
TG971 เวลา 13.15 – 06.10 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่น
ประเทศไทย)

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
วันที่ 8 | กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสวัสดิภาพ
โดยเที่ยวบินที่ TG971 เวลา 06.10 น.
(เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
“ขอขอบพระคุณสาหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดินทางไปเปิ ดประสบการณ์กบั เรา แล้วพบ
กันใหม่กบั การเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

รหัสทัวร์ : THS15-TG-EU-7-14MAR20
PERIOD
 7 - 14 Mar 20

Tour Fare Child 4-12 Child 4-6
Adults
With Bed No Bed
129,000.-

สอบถาม.-

SGL
SUPP

DBL
SGL

สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.-

NO TKT
ADT
42,000.-

*** ไซส์กรุ๊ป 10 ท่าน เท่านั้น ***
เงือ่ นไขและคาแนะนาสาหรับการซือ้ ทัวร์














1.
2.

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ( สายการบินไทย ) รวมค่าภาษี สนามบิน (กรุ๊ปนีเ้ ป็ นตั๋วเดี่ยว)
ค่าพาหนะท่องเที่ ย วตามโปรแกรมที่ ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป เดิน ทางด้วยรถไฟสายประจ าชาติ
สวิสเซอร์แลนด์
ค่าเข้าคลาสเรียนสกีระดับ Basic ski of Beginner และ อุปกรณ์เล่นสกี พร้อมครูฝึกสอนผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้อง
ละ 2 ท่าน)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ
บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนีค้ รอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
ประจาตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน
ความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์
ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
ค่าทัวร์ไม่รวม :
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
ค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ ค่า
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่ม เติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ SIRI TOUR CENTER กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ น
หรือที่ท่านรูจ้ กั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขัน้ ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 20,000 บำทต่อผู ้
เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 7 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่ อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation) :
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับบุคคลดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผูท้ ี่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา
หยาบคาย, สร้างความราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผูท้ ี่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาล
คริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงือ่ นไขกำรยกเลิกตำมระยะวันเวลำ***

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น
(แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็ น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณา
อนุมตั ิวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร้อมกันทัง้ หมด เป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณี ที่ท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบ
เดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 6 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผเู้ ดินทางเต็มจานวน ยกเว้นค่า
วีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง
รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน , การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รบั จากการ
ซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี ้
บริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมื อง อันเนื่องมาจากการ
กระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ชาระมาแล้วทัง้ หมด
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การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง
30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป โดยจะเป็ นไป
ตามสายการบินซึ่งเป็ นผูก้ าหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 กรณียกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบิ นไปแล้วนั้น ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋วั เครื่องบินนัน้ สามารถทา REFUND ได้หรือไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :
 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินไทยสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ โดยขึน้ อยู่
กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมดล้วนเป็ นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ) :
ตามที่สายการบินได้แจ้งยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงปัจจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ
วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึน้ อยู่กบั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันกับกลุม่ คณะของท่านตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่ อยู่ใ นบริเวณ
อุท ยานแห่ ง ชาติ หรื อ เขตพื ้น ที่ เ มื อ งที่ มี อุ ณ ภูมิ เ ฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 18 องศาเซลเซี ย สต่ อ ปี จะไม่ มี
เครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูรอ้ น
เท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3 - 4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่ เป็ น ห้องเดี่ย วอาจเป็ นห้องที่ มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้อง
อาจมีลัก ษณะแตกต่างกัน ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใ หญ่ก ว่าเดิม ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็ นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั้น ๆ ปิ ด ทาการ หรือ ปิ ด โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิ ดรับ จองผ่านทาง Online ซึ่งหาก
ในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ
จะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นนั้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
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 และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :
 ค่าทัวร์นีไ้ ม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม
 สาหรับ น ้าหนัก ของสัมภาระที่ท างสายการบิ น อนุญ าตให้บ รรทุก ใต้ทอ้ งเครื่องบิ น คือ 30 กิ โลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ น
สิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีนา้ หนักเกินกว่าที่กาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิว้ ) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้ )
 กระเป๋ า สัมภาระที่มีลอ้ เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็ นกระเป๋ าถือ
ขึน้ บนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็ นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งาน
ดังกล่าว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋ าและสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสาร อัน เกิ ด จากสายการบิ น โดยทางสายการบิ น ผูใ้ ห้บ ริก ารจะเป็ น ผูร้ ับ ผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋ าใบ
ใหญ่ที่โหลดขึน้ เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนัน้ ๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถไฟ, รถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุห รี่
ทัง้ นีเ้ นื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) :
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลา
เกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายืน่ ประมาณ 10 วันทาการ
(ในการยืน่ วีซา่ ทีศ่ ูนย์รับคาร้อง VFS สวิสเซอร์แลนด์) อาคารจามจุรี สแควร์
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนาไปแสดงด้วย เพื่อเป็ นการง่ายต่อการ
อนุมตั ิวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ พืน้ หลังเป็ นสีขาว (รูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ จานวน 2 ใบ
(ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ามสแกน) รูป ไม่เ คยปรากฎในการทาวีซ่าครั้งก่อนๆ และเหมือนกัน ทั้ง 2 รู ป
กาหนดความยาวของใบหน้าวัดจากศีรษะถึงปลายคางต้องอยู่ในช่วงความยาว 3 – 3.6 ซม. ต้องเห็นหู
และคิว้ อย่างชัดเจน (ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์ แบบสายตา และแฟชั่น, แว่นตา
และเครื่องประดับ)
3. สาเนาทะเบี ยนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนา
ทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่
ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
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5. กรณีที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่
คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน
6. กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
7. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัว ย้อนหลัง 3 เดือน โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนั และออก
โดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน สม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก
เพื่ อให้เห็น ว่ามีฐานะการเงิ น เพีย งพอที่จ ะครอบคลุมกับ ค่าใช้จ่ายได้อย่ างไม่เ ดือดร้อนเมื่อกลับ สู่
ภูมิลาเนา เพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชี หนึ่ง
ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุ คลในครอบครัว (เป็ นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
8. กรณี ที่ บ ริ ษั ท ของท่ า น ท่ า นเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบค่า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางให้กับ ผู้เ ดิ น ทางทั้ ง หมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 7 แล้ว ทางบริษั ทจะต้องออกจดหมายอีก หนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่ อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
9. กรณี มีการออกค่าใช้จ่ายให้ผอู้ ื่น ต้องขอ bank certificate โดยระบุชื่อผูถ้ กู support ให้ชดั เจน
10. กรณี ที่ เ ด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี เดิ น ทางไปกับ บิ ดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมาย
ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีน ายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่ อ และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่น
คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
12. หากสถานทูต มี ก ารสุ่มเรีย กสัมภาษณ์บ างท่ าน ทางบริษั ท ฯ ขอความร่วมมือ ในการเชิ ญ ท่ านไป
สัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ข อ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
13. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่ นไข ทีบ่ ริษัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

