
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Hilight Switzerland 6125-DEC-7D-EK-W07 

ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์  

7 วนั 4 คนื  
 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เท ีย่วลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงยอดนยิม น ำท่ำนพชิติเทอืกเขาแอลป์ โดย

ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ทีม่คีวำมสูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถงึ 3,454 เมตร พำเทีย่วกรุงเบริน์ (Bern) 

เมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก ถ่ำยรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณ

อำยุกว่ำ 800 ปี ท ีเ่มอืงมองเรอซ ์เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญ่

สุดในยุโรป เท ีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” ตำมรอยทีป่ระทับของสมเด็จย่ำ 

ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถ่ำยรูปกับ น า้พุเจทโด ณ กรุงเจนวีำ 

***พชิิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) *** 

 

 ก าหนดการเดนิทาง     22-28 พ.ย. / 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 6-12 ธ.ค. 2559 

  

                         

[เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 / 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Hilight Switzerland 6125-DEC-7D-EK-W07 

          D1.กรุงเทพฯ – ดูไบ 

     D2.ดูไบ – ซูรคิ – ลูเซริน์ 

     D3.ลูเซริน์ – ขึน้เขาจุงเฟรา – อนิเทอลาเกน 

     D4.อนิเทอลาเกน – เบริน์ – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท 

     D5.เซอรแ์มท – ขึน้เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เวเว่ย์ – โลซานน ์

     D6. โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ 

     D7. ดูไบ – กรุงเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – ซูรคิ 

21.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สำยกำรบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง     ดูไบ – ซูรคิ – ลูเซริน์ 

01.05 น. ออกเดนิทำงสู่ดูไบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK385 

***วนัที่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 ออกเดนิทางเที่ยวบนิที่ EK371 เวลา 

02.05 น. และ ถงึดูไบ เวลา 05.55 น.*** 

 

05.00 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดูไบ น าทา่นเปลี่ยนเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

08.30 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ EK 087  

12.25 น. เดนิทำงถึงสนามบินซูรคิ  (เวลำทอ้งถ ิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ

ปรับเวลำในวันที่ 30 ตุลำคม 2559 โดยเวลำทอ้งถ ิ่นชำ้กว่ำประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง) หลังผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร เดนิทำงสู่เมอืงลูเซิร ์น 

(Lucerne) เมอืงท่องเท ี่ยวยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ท ีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying 

Lion of Lucerne) ท ีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลึกถงึกำร

สละชพีอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสที่เกดิจำกกำรปฏวัิติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล  (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถึง 204 เมตร 

ทอดขำ้มผ่ำนแมน่ า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์

ของเมอืงลูเซิรน์ เป็นสะพำนไมท้ ี่มหีลังคำทีเ่ก่ำแก่ท ี่สุดในยุโรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอด

แนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลือกซื้อสนิคำ้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, 

เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬิกำยี่หอ้ดัง อำทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น

ตน้ 

 

 

 

ระยะทำง 37 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 40 นำท ี
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ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง        ลูเซริน์ – จุงเฟรา – อนิเทอลาเกน 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำม

และยังเป็นทีตั่ง้สถำนรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.

2001 องค์กำรยูเนสโกประกำศใหย้อดเขำจุงเฟรำ เป็นพื้นท ี่มรดกโลกทำง

ธรรมชำตแิห่งแรกของยุโรป น ำคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชำต ิขึน้พิชติยอดเขำ

จุงเฟรำที่มคีวำมสูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่ำง

เสน้ทำงขึ้นสู่ยอดเขำท่ำนจะไดผ่้ำนชมธำรน ้ำแข็งที่ม ีขนำดใหญ่จนถงึ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยู ่สูงที่สุดในยุโรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท ีแ่กะสลักใหส้วยงำม อยู่

ใตธ้ำรน ้ำแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

ระยะทำง 84 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

บา่ย พำท่ำนชมววิท ี่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท ี่สูงท ี่สุดในยุโรป      

ท ีร่ะดับควำมสูงถงึ 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลทีถ่งึชำยแดนสวิส 

สัมผัสกับภำพของธำรน ้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยำวทีสุ่ดในเทอืกเขำแอลป์ 

ยำวถ ึง 22 ก.ม.และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย อิสระใหท้่ำนได ้

สนุกสนำนกับกำรถ่ำยรูป เล่นหมิะบนยอดเขำและเพลิดเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขำและที่ไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำรด์โดยทีท่ ำกำรไปรษณีย์ท ี่สูงท ี่สุดใน

ยุโรป น ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำโดยไม่ซ ้ำเสน้ทำงเดมิ ใหท้่ำนไดช้มววิ

ทวิทัศน์ท ีส่วยงำมและแตกต่ำงกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen)จำก นั้นน ำท่ ำนเดินทำงต่อ สู่เมือ งอินเทอร์ล าเก น 

(Interlaken) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ระหว่ำง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระใหท้่ำนไดสั้มผัสบรรยำกำศและ

ธรรมชำตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ    

ระยะทำง 35 กม.

ใชเ้วลำประมำณ 

40 นำท ี

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง (ฟองดูรช์สี)   

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง    อนิเทอลาเกน – เบริน์ – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ ำนเดินทำงสู่กรุงเบิร ์น (Bern) ซึ่งได้รบัการยกย่อ งจากองค์การ ระยะทำง 56 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง
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ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี้เบิรน์ยังถูกจัด

อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.

2010 น ำท่ำนชมบอ่หมสีีน า้ตาล (Bear Park) สัตวท์ ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบริน์ น ำท่ำนชมมารก์าสเซ  ย่ำนเมอืงเก่ำ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละ     

บูตคิ เป็นย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกับกำรเดนิเท ีย่วชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-

300 ปี น ำท่ำนลัดเลำะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสูงสุดของเมอืงนี ้

ถนนกรมักาสเซ  ซึง่เต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้นขำยของเก่ำในอำคำร

โบรำณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรมั อำยุ 800 ปี ท ี่ม ี “โชว์” ใหดู้ทุกๆ

ช่ัวโมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์ Munster 

สิง่ก่อสรำ้งทำงศำสนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรำ้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีำพทีบ่รรยำยถงึกำรตัดสนิครัง้สุดทำ้ยของพระเจำ้   

ประมำณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงมองเทรอซ์ (Montreux)  เมอืงตำกอำกำศทีตั่ง้อยู่ริม

ทะเลสำบเจนวีำ ไดช้ือ่ว่ำรเิวยีร่ำของสวสิ ชมควำมสวยงำมของทวิทัศน ์บำ้นเรอืน 

รมิทะเลสำบ  น าท่านถา่ยรูปกบัปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon 

castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 800 ปี สรำ้งขึ้นบนเกำะหินรมิทะเลสำบ       

เจนีวำ  ตัง้แต่ยุคโรมันเรอืงอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY น าท่านสู่เมืองเซอร์

แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกรีีสอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บควำมนยิมสูง เนือ่งจำก

เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ำมัน

เชื้อเพลิง แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่ำนั ้น และยังมฉีำกหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำ     

แมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นยอดเขำทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ 

ระยะทำง 91 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม. 

 

 

ระยะทำง 139 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ชม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พื้นเมอืง  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่   

***ชว่งฤดูหนาวเป็นชว่งฤดูกาลเล่นสก ี โรงแรมในเซอรแ์มทมคีอ่นขา้งจ ากดั อาจจะท าให ้

หอ้งพกัไมเ่พยีงพอตอ่นกัทอ่งเทีย่ว ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวน

สิทธิน์ าพาทา่นไปเดนิเล่นทีเ่มอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง    เซอรแ์มท – ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เวเว่ย์ – โลซานน ์

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับควำมงดงำมของยอดเขำไคลน์

แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่ำเป็น

ยอดเขำทีม่รูีปทรงสวยที่สุดของเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศนท์ ีส่วยงำม ณ 

จุดสูงทีสุ่ดบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยู ่สูงทีสุ่ดในสวิส 

ถ่ำยรูปกับรูปแกะสลักน ้ำแข็งทีส่วยงำม ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลับ
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ลงมำทีเ่มอืงเซอรแ์มท เชญิท่ำนอสิระกับกำรเดนิเท ีย่วชมเมอืง หรอืเลอืกซือ้ของ

ฝำกตำมอัธยำศัย 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยรถไฟสู่เมอืงแทซ (Teasch) จำกนัน้เปลีย่น

กำรเดนิทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศสู่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) คอืเมอืงทีตั่ง้อยู่ในรัฐ

โว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยู่บนชำยฝ่ังทำงตอนเหนอืของ

ทะเลสำบเจนีวำ ต่ำงก็ขนำนนำมใหเ้มอืงเวเว่ย์ เป็น "ไขมุ่กแหง่รเิวยีร ่าสวสิ"

(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวูด้    

“ชำล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้ำศัยอยู่ท ีเ่ม ืองนีใ้นบัน้ปลำยชวีติ น ำท่ำนชม

เมอืงและถ่ำยรูปคู่กับรูปป้ันชำล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตัง้บรเิวณ

ดำ้นหนำ้ Food Museum โดยทีม่ซีอ้มขนำดยักษ์ตัง้อยู่ในทะเลสำบ ท ำใหม้กีำร

กล่ำวติดตลกกันว่ำเป็นรูปป้ันชำลี แชปลินก ำลังหิว น ำท่ ำนเดินทำงสู่เมือ ง        

โลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนอืของทะเลสำบเจนวีำ เมอืงโลซำนน์

นับไดว่้ำเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์โดยธรรมชำตมิำกทีสุ่ดเมืองหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์

มปีระวัติศำสตร์อันยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่ำวโรมันมำตัง้หลัก

แหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบที่นี ่เมอืงโลซำนน์มคีวำมสวยงำมโดยธรรมชำต ิ

ทวิทัศนท์ ีส่วยงำม และอำกำศทีป่รำศจำกมลพิษ จงึดึงดูดนักท่องเท ีย่วจำกทั่ว

โลกใหม้ำพักผ่อนตำกอำกำศทีน่ ี่ เมอืงนียั้งเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญส ำหรับชำว

ไทยเนือ่งจำกเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่ำ  

 

 

ระยะทำง 149 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.15 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 20 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 30 นำท ี

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่กเมอืง NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง        โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั  ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อันเป็น

สถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยำว ์และถ่ำยรูปกับ ศาลาไทย ท ี่

รัฐบำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน ์

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเจนีวา น ำชมเมืองทีเ่ป็นศูนย์กลำงกำรประชุม

นำนำชำติ เมอืงทีตั่ ้งองค์กำรสำกลระดับโลก อำท ิองคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำด

สำกล,แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับ น ้าพุเจทโด ท ี่ฉดีสำยน ้ำพุ่งสูงขึ้นไปใน

อำกำศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพำะวันอำกำศดี) และถ่ำยรูปกับ นำฬิกำดอกไม ้

สัญลักษณ์ท ีส่ ำคัญของเมอืงเจนวีำ 

ระยะทำง 65 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชม. 

17.00 น. น ำคณะเดนิทำงสู่ สนามบนิเจนวีา เพื่อใหท้่ำนมเีวลำในกำรท ำคนืภาษี (Tax  
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Refund) และ มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

20.45 น. ออกเดนิทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK084   

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง       ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิดูไบเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.35 น.  ออกเดนิทำงสู่สนำมบนิสุวรรณภูม ิเท ีย่วบนิที ่EK372  

18.40 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยควำมสวัสดภิำพ   

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงนิ) เดินทำง หำก

ท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 
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โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
             ก าหนดการเดนิทาง    22-28 พ.ย. / 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 6-12 ธ.ค. 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 66,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,400.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 66,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
66,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  19,000.- 

คา่ธรรมเนยีมยืน่วซี่าประมาณ (ทา่นละ) 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง    [เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 / 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 81,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 81,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,800.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 81,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
81,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

คา่ธรรมเนยีมยืน่วซี่าประมาณ (ทา่นละ) 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 
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** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ลค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดืม่ท ี่ส่ังพิเศษ , ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 สวสิฟรงัค ์ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ 3,500.- 

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 2 = 10 ยูโร) 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท ี ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวก

ในกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. กำรพิจำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มใิช่บรษัิททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวซ่ีำ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำทีค่่อนขำ้ง

นำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัตวิซ่ีำได ้ 
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3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงที่ศกึษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ ำนักหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนังสอื

เดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉกีขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น   

      สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ท ีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำง

อืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่น

กำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื ค่ำธรรมเนยีมใน

กำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบิน 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่ืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 

 

 

 


