
 
บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS(EY): ขึ้นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 

EY407 BKK(สุวรรณภมิู)–AUH(อาบูดาบี) 21.30 –00.30 

EY073 AUH(อาบูดาบี)–ZRH(ซูริค) 02.20–05.50 

EY074 ZRH(ซูริค)–AUH(อาบูดาบี) 10.30–19.30 

EY402 AUH(อาบูดาบี)–BKK(สุวรรณภมิู) 21.45–07.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 



 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19 
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 

** รบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉี่ดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 

** รบัแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้  

** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีนั่ง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคทุกวนั 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** บนิเขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์ไดทุ้กวคัซนีฉีดครบโดสแลว้ 

 

DAY 1            กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)– อาบูดาบี(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอนิ สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYSโดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

21.30 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ  กรุงอาบูดาบี  ประเทศUAEโดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิทีE่Y407** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ **  

 

DAY 2 อาบูดาบี– สนามบินซูริค – กรงุเบิรน์ – บ่อหมีสีน้ําตาล – มารก์าสเซ – เจนีวา – นาฬิกา

ดอกไม้ – น้ําพเุจด็โด้        (–/L/–) 

23.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศUAE(เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

02.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยสายการบิน โดยสายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิทีE่Y073** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ ** 

05.50 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานกรุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

นําทา่นเดนิทางสู่ กรงุเบิรน์ (BERN)เมอืงหลวงของประเทศซึง่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติที่ดี

ทีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชม บ่อหมีสีน้ําตาล (BEAR PARK)สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์   

นําท่านชม มาร์กาสเซย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จงึ

เหมาะกบัการเดนิเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มี

ระดบัสงูสุดของเมอืงนี้ ถนนกรมักาสเซ ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม

นาฬิกาไซ้ท ์คลอ็คเค่นทรมั อายุ 800 ปี ทีม่ ี“โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นําท่านแวะ

ถ่ายรูปกบัโบสถ์ Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตดัสนิครัง้สุดทา้ยของพระเจา้   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง               บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA)(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เจนีวาเป็นเมอืงใหญ่

อนัดบั 2 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ รองจากซูรคิ นําท่านเขา้ชม สวนองักฤษ (JARDIN ANGLAIS) เป็น

สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจรมิทะเลสาบเจนีวาทีช่าวสวติและนักท่องเที่ยวนิยมเขา้มาเยี่ยมชมความสวยงาม

ของดอกไมแ้ละววิทะเลสาบสฟ้ีา ชมนาฬิกาดอกไม้  (L’ HORLOGE FLEURIE) , อนุเสาวรยี์แห่งการรวม

ชาต ิ (MONUMENT NATIONAL) , น้ําพุเจด็โด ้ (THE JET D’ EAU)นําท่านเยีย่มชมเขต เมอืงเก่าของเจนี

วา (GENEVA OLD TOWN) เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นชมเมอืง บนถนนสายเลก็ๆ นําท่านเยี่ยมชม วหิาร

เซนต์ปิแอร ์ (ST. PIERRE CATHEDRAL) มหาวหิารเก่าแก่กว่า 850 ปี ที่มรีา้นค้าน่ารกัมากมาย ใหท้่าน

ไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง 

คํา่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

พกัท่ี  NASH AIRPORTHOTEL , GENEVAระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3  เวเว่ย ์–อนุสาวรียช์าลี แชปลิน – มองเทรอซ์– ปราสาทชิลยอง – ทาซ – เซอรแ์มท 

            (B/L/–) 

เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืง เวเว่ย์ VEVEYเมืองสวยน่ารกัที่ตัง้อยู่ในรฐัโวของสวติเซอร์แลนด์ โดยตวัเมอืง

ตัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมชีื่อเสยีงของเวเว่ยม์มีากขนาด

ว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss 

Riviera เพราะมอีากาศด ีอบอุ่นเกอืบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาว

องักฤษ มผีลงานสรา้งชื่อเสยีงในอเมรกิา และเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพ่กักายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

ออกเดนิทางสู่เมอืง มงเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 88 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงตาก

อากาศรมิทะเลสาบเลอมงัคท์ีส่วยงาม  

นําท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทชิลยอง CHILLON CASTLE (ดา้นนอก)ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้ง

บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตยุ่คโรมนัเรอืงอํานาจโดยราชวงศ์ซาวอยโดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม



การเดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะ สญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รอืจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก

ของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้จงึ

เปรยีบเสมอืนด่านเกบ็ภาษซีึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปีปราสาทแห่งนี้จงึเป็นอนุสาวรยีแ์ห่งความ

เกลยีดชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกดิการต่อตา้นการเอารดัเอาเปรยีบของราชวงศ์ซาวอย โดยมคีน

หนุ่มเลอืดรอ้นแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูนํ้าต่อตา้น แต่ทา้ยทีสุ่ดคนหนึ่งถูกจบัประหารชวีติ คนหนึ่งหนี

หายไป ส่วนอกีคนหนึ่ง ถูกจบัขงัคุกล่ามโซ่ไวท้ีป่ราสาทชลิยองนานถงึ 4 ปี ก่อนทีร่าชวงศ์ซาวอย จะถูก

ทําลายอย่างสิน้เชงิจากกองทพัแหง่เบริน์ในปีค.ศ.1536  

 
เท่ียง                บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

  นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านทาซประตูสู่ ZERMATT(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)เพื่อเปลีย่นการ 

  เดนิทางเป็นรถไฟเพื่อเดนิทางเขา้สู่เซอรแ์มท  

นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่รถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)เมอืงที่ไม่อนุญาตใหร้ถยนต์วิง่และเป็น

เมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนิยม

ที่ได้รบัความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมอืงที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใช้น้ํามนั

เชื้อ เพลิง แต่ ใช้แบตเตอรี่เท่ านั ้น  และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแม ทท อร์ฮอร์น 

(MATTERHORN) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ นําท่านชมเมอืงเซอรแ์มท เมอืงสวรรค์

แห่งกฬีาสก ีและการท่องเทีย่วในฤดูหนาว เซอรแ์มทเป็นเมอืงเลก็ๆ ตัง้อยู่ในหุบเขา Mattertal ในความสงูที่ 

1620 เมตรจากตนีเขา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรน้อยมาก และอาชพีหลกัของคนพืน้เมอืง คอื พนักงานโรงแรม

และรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลกัของเมอืงนี้มาจากการท่องเทีย่วในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว  



 
* ลูกค้าเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระสําหรบัค้างคนืที่เมอืงเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความ

สะดวกในการเดนิทางของท่าน * 

คํา่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

พกัท่ี  ASTORIA HOTEL, ZERMATTระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4           นัง่รถไฟกลาเซียเอก็เพรส รถไฟด่วนท่ีว่ิงช้าท่ีสุดในโลก – เมอืงอนัเดอรแ์มท – 

           เมืองอินเทอรล์าเก้น(B/L/D) 

เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านนัง่ รถไฟกลาเซียเอ็กเพรสออกจากหมู่บ้านเซอรแ์มท กลาเซยีเอ็กเพรสเป็น รถไฟด่วนชา้ทีสุ่ดใน

โลก เป็นรถไฟแบบ  PANORAMIC VIEW หน้าต่างและหลงัคาตูโ้บกี้จะเป็นกระจกใส ใหท้่านสามารถชื่นชม 

ววิอนัสวยงามสองขา้งทางไดอ้ย่างชดัเจน จนถงึสู่ เมืองอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT)ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆ ที

รายลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ มบี้านเรอืนแบบชาเลย์สวสิทีม่คีวามสวยงาม มเีวลาให้ท่านไดบ้นัทกึภาพเก็บ

บรรยากาศความสวยงามอนัเงยีบสงบไวเ้ป็นที่ระลึกระหว่างทางผ่านแนวเขาแสนสวยที่ปกคลุมด้วยหมิะ

เดนิทางถงึเมอืงอนัเดอรแ์มท เมอืงสวยในหุบเขา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง                บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) 

ความหมายตรงตวัที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (TUNE 

LAKE) และ ทะเลสาบเบรยีนซ์ (BRIENZ LAKE) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลงั

ดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่                   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

พกัท่ี  STELLA SWISS QUALITY HOTEL, INTERLAKENระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



DAY 5  กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิรน์ – สิงโตหิน 

  แกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล (B/L/–) 

เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(GRINDELWALD)เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 

แถมพิเศษ!! พาข้ึนกระเช้าใหม่ล่าสุด EIGER EXPRESS เป็นกระเช้าสามขาท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลก 

นําท่านโดยสารกระเชา้ Eiger Expressกระเชา้ตวัใหม่ล่าสดุเป็นกระเชา้หรอืกอนโดล่าสามขาทีท่นัสมยัทีสุ่ด

ในโลกเป็นระบบผสมผสานของกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัมคีวามมัน่คงตอ่แรงลม โดยจะ

นําท่านขึน้จากสถานีกรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานีอายเกอรก์ลาเซยีร ์Eiger Glacier ในเวลาเพยีง 15 นาที

จากนัน้นําทา่นโดยสารรถไฟตอ่ขึน้สู่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujochทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อ

ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี

จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสัหมิะพรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสงูกว่าระดบัน้ําทะเล 

3,454 เมตรเเละเมื่อปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทาง

ธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะนัง่รถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟรา ทีม่คีวามสงูกว่า

ระดบัน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารทีม่ขีนาด

ใหญ่จนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (JUNGFRAUJOCH)สถานีรถไฟทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในยุโรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถ้ําน้ําแขง็ (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน้ําแขง็ลกึถงึ 30 เมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (SPHINX TERRACE)จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดบัความสูงถึง 3,571 

เมตร สามารถมองเหน็ไดก้วา้งไกลทีถ่ึงชายแดนสวสิ สมัผสักบัภาพของธารน้ําแขง็ Aletsch Glacier ที่ยาว

ทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระให้ท่านไดส้นุกสนาน

กบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกบัการส่ง

โปสการด์โดยทีท่ําการไปรษณียท์ี่สงูทีสุ่ดในยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ้าเส้นทางเดมิ ให้



ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่ สวยงามและแตกต่ างกันจนถึง สถานี รถไฟ เมืองล าวท์ เทอบ รุนเนิ น 

(LAUTERBRUNNEN) 

 

เท่ียง                บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE)(ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง)  

เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของสวสิเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

จากนัน้พาท่านชม สิงโตหินแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE)ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อ

เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกล้าหาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัิในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 

ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE)ซึ่งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํารอยส์ (Reuss 

River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มหีลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 

สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านได้อสิระเลอืกซื้อสนิคา้ของสวสิ เช่น ชอ็คโกแลต, เครื่องหนัง,   มดีพบั, นาฬกิายี่หอ้ดงั อาทิ

เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 



พกัท่ี  GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNEระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 6             เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน 

  ออกสัตินเนอรก์าส         (B/L/–) 

เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซูริคเมอืงใหญ่และศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

  รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการธนาคาร การเงนิ และตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบั4ของโลก  

นําท่านชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมยักลาง และมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอสมุนเตอร์

(GROSSMUNSTECHURCH)ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูริค ถัดมาคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า 

PETERSKIRCHE หรอื ST.PETER’S CHURCH โดยดา้นบนสุดเป็นทีต่ัง้ของหน้าปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก และโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(FRAUMUNSTER ABBEY)ทีม่หีน้าต่างกระจกสอีนัสดใสสวยงาม อิ ส ร ะ

ท่านเดนิเล่นชมเมอืงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง               บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

 นําท่านเดินทางสู่เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (NIEDERDORF) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูรคิ เป็นเขต

ปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยีย่ม 

มีร้านค้าจําพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจํานวนมาก นําท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(BAHNHOFSTRASSE) เป็นย่านธุรกิจการคา้สาํคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนน

ทีเ่ป็นที่รูจ้กัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปป้ิงที่มสีนิคา้ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้ง

ทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครื่องประดบั รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดบั

หรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (AUGUSTINERGASSE) ถนนเก่าแก่สาย

เล็กๆ ทีม่ ีมาตัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตัง้ของอาคารบ้านเรอืนที่มหีน้าต่างไม้แกะสลัก 

สรา้งขึน้จากช่างฝีมอืในยุคกลาง 

คํา่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 



พกัท่ี  MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORTระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 7 สนามบินซูริค – อาบูดาบี        (B/–/–) 
เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00  นําทา่นเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติซูริค  ประเทศสวิสเซอรแ์ลนดเ์พื่อใหท้่านไดท้ํา Tax Refund 

และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

10.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศUAEโดยสายการบนิ ETIHADAIRWAYS 

เทีย่วบนิทีE่Y074 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

19.30  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศUAE(เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

21.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิทีE่Y402** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

 

DAY 8  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

07.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

   

 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา 

ท่านละ 

23 – 30ตุลาคม 65 
EY407/073 BKK-AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-BKK 
72,999 72,999 69,999 10,000 

07 – 14พฤศจิกายน 65 
EY407/073 BKK-AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-BKK 
72,999 72,999 69,999 10,000 

02 – 09ธนัวาคม 65 
EY407/073 BKK-AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-BKK 
77,999 77,999 74,999 10,000 



26 ธค. – 02 มค. 65 
EY407/073 BKK-AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-BKK 
84,999 84,999 81,999 13,000 

27 ธค. – 03 มค. 65 
EY407/073 BKK-AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-BKK 
84,999 84,999 81,999 13,000 

28 ธค. – 04 มค. 65 
EY407/073 BKK-AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-BKK 
84,999 84,999 81,999 13,000 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70ยูโร(EURO) ต่อ 

ทริปต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท** (ไมม่ีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.(ไม่จํากดัจาํนวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70EURO ต่อ ทริปต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT)ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าวซี่าเชงเกน้แบบท่องเทีย่ว + ค่าบรกิารยื่นวซี่า (5,500 บาท) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจําท่านละ 30,000 บาทและตัดที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

- ชาํระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไปคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื่นๆ 



- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

-  

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราสําหรบับัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกติ สี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสูง หรอื ใช้รองเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิัท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 



ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีิทธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกัเนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple)จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 



1. ห

นั ง

สือเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน)ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตํา่กว่า 2 หน้า 

พรอ้มทั้งพาสปอรต์เล่มเก่า (ถา้มี) 

2. รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสีขาวจาํนวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหูและคิ้ วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของ

ภาพอย่างชดัเจน 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการระบุช่ือ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวัจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ 

และเบอรต์ิดต่ออย่างชดัเจน 

• กรณีที่เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานราชการ  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัการ

เกษียณอาย ุ

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหน้าที่การงาน 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียนภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยืน่วีซา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณาสมุดบญัชีประเภทออมทรพัยเ์ป็นหลกัเท่าน้ัน   

• เอกสารทางการเงิน(BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งมีตราประทับจากธนาคาร

อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววนัที่ เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่ นัดยื่ นวซี่า 

5. สาํเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 6 เดือน (ถา้มี) 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 



6. สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาทะเบียนบา้น 

7. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. สาํเนาใบเปลี่ยนชื่อ /ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถา้มี) 

9. สาํเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณเีป็นเด็กอายุต ํา่กวา่ 20 ปีบริบูรณแ์ละไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดา 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืนบิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่า

การเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ย่างไร

กบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดามารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ

อาํเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

• เด็กเดินทางกับมารดาบิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ

อาํเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

• สาํเนาหน้าพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั 

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ันบดิามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา)ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

• หนังสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง)

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ยมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน(BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งมีตราประทับจากธนาคาร

อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววนัที่ เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่ นัดยื่ นวซี่า 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

• เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ทะเบียนบา้น/สมรส/สตูิบตัร 

 

หมายเหตุ: 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยประมาณ 10-15 วนัทาํการ 



• ทางบริษัทฯไม่สามารถการนัตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี ว่าสามารถใชย้ื่นไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หน้าที่ศูนยย์ื่นวีซ่าเท่าน้ัน หากทางศูนยย์ื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่าน

โปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนยย์ืน่วีซ่า  

• หลงัจากที่ผูส้มคัรไดท้าํการยื่นขอวีซ่ากบัทางศูนยย์ืน่วีซ่าสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรทาํการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ดงัน้ัน

หากท่านมีความจาํเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารที่ตอ้งรบัรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 


