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น ำท่ำนบนิตรง...สู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ประเทศที่มพีื้นท ีก่ว่า 70% เป็นภูเขา น ำท่ำนพิชติเทอืกเขำ

แอลป์ ณ ยอดเขำกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) เยอืนสถำนีรถไฟที่อยูสู่งที่สุดในยุโรป      

(Top of Europe) ณ ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) พำเที่ยวกรุงเบริ ์น (Bern) เมืองหลวงที่ไดรั้บการขึ้น

ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น ำ้พุเจทโด ณ กรุงเจนวีำ ตำมรอยเสด็จประพำส ประทบัของสมเด็จยำ่ 

ณ เมือ งโลซ ำนน์ (Lausanne) เที่ยว เมือ งเซ อร์แมท  (Zermatt) ชมยอดเขำแมททอร์ฮ อ ร์น 

(Matterhorn) ชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรำ่สวสิ” 

***พชิิต 2 เขำ,, ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau)  

                                                   และ ยอดเขำกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway)*** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  2-8, 9-15 พ.ย. / 2-8, 3-9 ธ.ค. 2559 

 

       [เทศกำลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-2 ม.ค. / 28 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 
 

 

D1. กรุงเทพฯ – ซูรคิ                                   ***ไม่รวมค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำ*** 

D2. ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีำ – โลซำนน ์

ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์  
  7 วนั 5 คนื                

โดยสำยกำรบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    Hilight Switzerland 3560-DEC-7D-LX-W07 

D3. โลซำนน ์– แทซ – สถำนรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต – เซอรแ์มท   

D4. เซอรแ์มท – มองเทรอซ์ – เวเวย่ ์– อินเทอรล์ำเกน 

D5. อินเทอรล์ำเกน – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิรน์ 

D6. ลูเซิรน์ – ซูรคิ – สนำมบนิ 

D7. กรุงเทพฯ 

วนัแรกของกำรเดนิทำง      กรุงเทพฯ – ซูรคิ  

09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 4 

เคำนเ์ตอร ์G สายการบนิ สวิส อินเตอรเ์นช ัน่แนล แอร์ไลน ์โดยมเีจา้หนา้ที ่

คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

13.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ โดยเทีย่วบนิที ่LX181 

***คณะเดนิทำงวนัที ่22-28 ก.ย. 2559 ออกเดนิทำงเวลำ 12.40 น. 

และถงึซูรคิ เวลำ 19.30 น.*** 

 

19.30 น. เดนิทางถงึสนำมบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ

ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่30 ต.ค. 25599) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง      ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีำ – โลซำนน ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่ านเดินทางสู่กรุงเบิร ์น (Bern) ซึ่งได้รบักำรยกย่อ งจำกองค์กำร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรน์ยังถูกจัด

อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภำพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.

2010 น าท่านชมบอ่หมสีีน ำ้ตำล(Bear Park) สัตวท์ ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบริน์ น าท่านชมมำรก์ำสเซ  ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ   

บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเท ีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200-

300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กำสเซ ถนนทีม่รีะดับสูงสุดของเมอืงนี ้

ถนนกรมักำสเซ  ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคาร

โบราณ ชมนำฬิกำไซ้ท์ คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ท ี่ม ี “โชว์” ใหดู้ทุกๆ

ช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์Munster 

สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สุดทา้ยของพระเจา้   

ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนีวำ น าชมเมืองทีเ่ป็นศูนย์กลางการประชุม ระยะทาง 160 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
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นานาชาติ เมอืงทีตั่ ้งองค์การสากลระดับโลก  อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น ้ำพุเจทโด ทีฉ่ดีสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปใน

อากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นำฬิกำดอกไม ้

สัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา ท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซำนน ์(Lausanne) 

ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว่้าเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์

โดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บรเิวณริมฝ่ัง

ทะเลสาบทีน่ ี ่เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ ีส่วยงาม และ

อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดงึดูดนักท่องเท ีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตาก

อากาศทีน่ ี ่เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัส ำหรบัชำวไทยเนือ่งจำกเป็น

เมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จย่ำ จากนัน้น าท่านชม สวนสำธำรณะที่มี

รูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ

ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศำลำไทย ทีรั่ฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะ

ของเมอืงโลซานน ์ 

ประมาณ 2 ชม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 60 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  NOVOTEL BUSSIGNY หรอืเทยีบเทำ่ 

(เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น กรุณำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง       โลซำนน ์– แทซ – สถำนรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต – เซอรแ์มท   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมือง   

เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมที่ไดรั้บความนิยมสูง 

เนือ่งจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใช ้

น ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านั ้น และยังมฉีากหลังของตัวเมืองเป็นยอด

เขำแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ด

ในสวสิ  

ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   

บำ่ย น าท่านสู่สถำนรีถไฟเซอรแ์มท เพื่อเดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนรีถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิท ีท่่าน

จะไดเ้ห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ใหเ้วลาท่านเดิน

เล่นชมววิดูทวิทัศนท์ ีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางลงจากเขาใหท้่านไดม้เีวลา

อสิระเดนิเล่นเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท  

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
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 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม AMBASSADOR ZERMATT หรอืเทยีบเทำ่  

***ชว่งฤดูหนำวเป็นชว่งฤดูกำลเลน่สก ีโรงแรมในเซอรแ์มทมคีอ่นขำ้งจ ำกดั อำจจะท ำให ้

หอ้งพกัไมเ่พยีงพอตอ่นกัทอ่งเทีย่ว ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทำงบรษิทัขอสงวน

สิทธิน์ ำพำทำ่นไปเดนิเล่นทีเ่มอืงเซอรแ์มทและยำ้ยไปพกัทีเ่มอืงขำ้งเคยีงแทน*** 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง     เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเว่ย์ – อนิเทอรล์ำเกน 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สู่เมอืงแทซ เพื่อน าท่านเดินทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่

ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่ว่าริเวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์

บา้นเรือน รมิทะเลสาบ  น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัปรำสำทชิลยอง (ด้ำนนอก) 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้นบนเกาะหินริม

ทะเลสาบเจนีวา  ตั ้งแต่ยุ คโรมั นเรืองอ านาจโดย ราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสนิคา้ท ี่จะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้ รอืจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์

เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวที่ไม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้

จงึเปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี  

 
 

ระยะทาง 140 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.5 ช.ม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงเวเวย่ ์ (Vevey) ตั ้งอยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนอืของ

ทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรำ่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล       

แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอินเทอรล์ำเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่

ระหว่าง ทะเลสำบทูน (Lake Thun) และทะเลสำบเบรยีนซ์ (Lake Brienz)       

อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 10 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท ี

 
 

 ระยะทาง 147 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ ิน่ (ชสีสวสิฟองดูร)์  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง        อนิเทอรล์ำเกน – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซริน์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเป็นทีตั่ ้งสถานรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) เเละ

เมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชิต

ยอดเขาจุงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร 

ระยะทาง 20 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 20 นาท ี
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ระหว่างเสน้ทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งทีม่ ีขนาดใหญ่จนถึง 

สถำนรีถไฟจุงเฟรำยอร์ค (Jungfraujoch) สถำนรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดใน

ยุโรป (Top of Europe) เข้ำชมถ ้ำน ้ำแข็ง (Ice Palace) ท ีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง  

 พาท่านชมวิวท ี่ ลำนสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท ี่สูงท ี่สุดในยุโรป      

ท ีร่ะดับความสูงถ ึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถ ึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลนิกับกิจกรรมบนยอด

เขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่ท าการไปรษณีย์ท ี่สูงท ีสุ่ดใน

ยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิว

ทวิทัศนท์ ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถำนรีถไฟเมอืงลำวทเ์ทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) แลว้เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเท ีย่ว

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ท ี่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES  LUZERN หรอืเทยีบเทำ่     

วนัที่หกของกำรเดนิทำง          ลูเซริน์ – ซูรคิ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท ีแ่กะสลัก

บนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหาร

สวิสที่เก ิดจากการปฏิวัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำเปล 

(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ำ้รอยส์ 

(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซื้อสนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ยี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองซูร ิค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่าน

ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

ระยะทาง 70 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    Hilight Switzerland 3560-DEC-7D-LX-W07 

853 โดยกษัตรยิ์เยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแม่ชที ี่มกีลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจาก

ทางตอนใตข้องเยอรมั นอาศัยอ ยู่  น าท่ าน สู่จ ัตุร ัสปำรำเดพลำทซ์ 

(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ท ีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นชุม

ทางรถรางที่ส าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนย์กลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร 

สถาบันการเงนิท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ 

14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ท ำคนืภำษี (Tax Refund) และมเีวลาชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

17.55 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่LX 180 

***คณะเดนิทำงวนัที่ 22-28 ก.ย. 2559 ออกเดนิทำงเวลำ 17.50 น. 

และกรุงเทพฯ เวลำ 09.15 น.*** 

 

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง          กรุงเทพฯ 

10.30 น. ถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

(รำ้นคำ้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์กำรย้ำยเมอืงที่เขำ้พกั 

เช่น กรณีที่เมอืงน ัน้ม ีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ 

โปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    Hilight Switzerland 3560-DEC-7D-LX-W07 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม : ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์ 

 7 วนั 4 คนื   

โดยสำยกำรบนิ สวติอนิเตอรเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์
 

     ก ำหนดกำรเดนิทำง 2-8, 9-15 พ.ย. / 2-8, 3-9 ธ.ค. 2559 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 9,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 
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ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  20,000.- 

คำ่ธรรมเนยีมยืน่วซี่ำ (ทำ่นละ) ประมำณ 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 
     ก ำหนดกำรเดนิทำง [เทศกำลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-2 ม.ค. / 28 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,800.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
85,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  25,000.- 

คำ่ธรรมเนยีมยืน่วซี่ำ (ทำ่นละ) ประมำณ 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยูโร ) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

6. คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเขำ้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ทำ่นละ 3,500.- 

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง (โดยมำตรฐำน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 2 = 10 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่
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8. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรอนุมตัวิีซำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตุจ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยที่เกดิขึน้จรงิเห 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัติการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  
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      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แตก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   วซ่ีา หรอืไม่ว่า 

กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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