
  



 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ซูริค-อิเซลท์วาลด-์สะพานอิเซลท์วาลด-์เมืองอินเทอรล์าเคน 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.05-05.00) / EK87 (08.25-12.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.20 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่ สะพานอิเซล์
ทวาลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติ
แบบสดุ เรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพอย่างจใุจน าท่านเดินทางสู่เมือง
อินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง 
เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันอ์นัสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) 
วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น และ เมือง

น่ารกั หลายที่ตัง้อยู่ติดกบัรมิทะเลสาบ  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาตขิองสวิส 

พักที ่Hotel Krebs Interlaken หรือเทยีบเท่า 



 

 3 กรนิเดลวาลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองเบริน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด 
Eiger Express จงุเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนดส์ูส่ถานีไอเกอร์
เกลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้น



เวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจาก
กรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพ
อนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 
ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้มัผัสและเล่นสนุกกับการเล่น
หิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นุกสนานอย่างเต็ม
อ่ิม น าท่านท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern)  เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด์ ซึ่ง Bern 
แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียน
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่

ทุ่มเทใหก้บัศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน
พิพิธภณัฑน์ี ้เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์อง
เมือง น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จตัรุสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสาย
หลักที่มีรา้นอาหาร รา้นค้า ต่างๆมากมาย น าท่านชม  ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison 



Tower) น ้ า พุ ปี ศ าจกิ น เ ด็ ก  (Kindlifressen Brunnen) หอนา ฬิก า ไซ้ ท์คล็ อค เค่ นท รัม 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Savoy หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 4 เมืองเวเว่ย-์เมืองมองเทรอซ-์ชิมไวนเ์ลิศรส ณ Les Celliers De Sion 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสูเ่มืองเวเว่ย(์Vevey) เป็นอีกเมืองที่สวยน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ยม์ีมาก 
ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุ่นเกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษมี
ผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานที่พกักายใจในบัน้ปลาย
ของชีวิต ถ่ายรูปสอ้มยกัษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหนา้พิพิธภณัฑเ์นสทเ์ล่ 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 



ชมรูปป้ันเฟรดดี เมอรค์ิวรี ( Freddie Mercury) นกัรอ้งแห่งวงควีน (Queen) ตัง้อยู่ตรงจตัรุสัตลาด 
เจ้าของบทเพลง We are the Champion  น าท่านแวะถ่ายรูปปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) 

ปราสาทที่ตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาว

เบอรน์ีส ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองที่มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่
องุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านชิม
ไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผูผ้ลิตไวนท์ี่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง LES CELLIERS DE 
SION ใหท้่านไดช้ิมไวน์เลิศรส(Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท์ี่มีชื่อเสียงอันดับตน้ๆของรัฐวาเล ให้
ท่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัประวติัความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดบัพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่
ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรกัษาดว้ยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทัง้ยัง

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ก า รั น ตี  GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2 0 1 6  AND SWISS 



OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่เมืองนองดาซ(์Nendaz) เมืองเล็กแสน
สวยซึ่งตัง้อยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley ใกล ้Sitten (Sion) เมืองหลวงของ Valais ในฤดูหนาวผู้
ชื ่นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและพักผ่อนที่นี ่  เนื่องจากเป็นใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four 
Valleys' ที่ ในช่วงฤดูรอ้นที่นี่เป็นรีสอรท์ตากอากาศยอดนิยมของนักป่ันจักรยานและนักปีนเขา  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 

(โรงแรมท่ามกลางภูเขา ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 



 

 5 นองดาซ-์เขามงฟอรต์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าน าท่านขึน้กระเชา้สู่ เขามงฟอร์ต(MT.Mont Fort) ที่ตั้งอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่มี
ความสูง 3,330 เมตร ที่ลอ้มรอบดว้ยธารน า้แข็ง ซึ่งใหญ่ที่สุดคือ Glacier de Tortin ทางฝ่ังตะวันตก
เฉียงเหนือ ใหอิ้สระท่านชมความงามบนเขาที่มีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระใหท้่านไดผ้่อนคลายกับบ่อน า้แร่ภายในโรงแรม หรือเลือกท าบริการสปาทรีทเม้นต์ต่างๆของ
โรงแรม (ค่าบริการทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
(โรงแรมท่ามกลางภูเขา ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 
 



 6 แทสซ-์สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-เซอรแ์มท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู ่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่ งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอรน์าแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถ

เห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศนอ์ันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุม
ยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชม
บรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวน
สนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระใหท้่านเดินชมเมือง เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้ง
เดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้
เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ที่เห็นทัง้ตัว
เมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร ์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบ
ขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 

 
 



6 7 น่ังรถไฟกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรส-ลูเซริน์-อนุสาวรียส์งิโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านน่ังรถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส(Glacier Express) ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่า “รถไฟด่วนที่วิ่งชา้
ที่สดุในโลก” ท่านจะไดช้ื่นชมกบัสายธาร และขุนเขาที่สลบัซบัซอ้นสวยงามเกินค าบรรยาย ในระหว่าง
การเดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศันอ์นังดงามดจุภาพวาดของสวิสตอนกลาง สมัผสัความงามตลอด 
2 ขา้งทาง ดว้ยระยะทางเกือบ 3 ชั่วโมง  จนถึงเมืองอันเดอรแ์มท(Andermatt)  เมืองเล็กๆน่ารกัอีก
เมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร ์น าท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ ที่น่ารกัในหุบเขาที่แปลว่ามุ่งเขียวขจี  
(หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์นั่งรถไฟ Local Train แทนในกรณีที่รถไฟ Glacier Express เต็ม หรือ หยุด

บรกิารเดินรถไฟ) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ 



เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิปอากาศรมิทะเลสาบ 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส   จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั 
อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มี
ชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

8 8 ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตรข์โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์-ลอหร์ิ เฮ้าสข์ซูริค 

            บาหน์ฮอฟสตราสเซอ-สนามบนิซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชม  หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 13   น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธิ์ท่ีส  าคญัของ

เมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรม
ที่ส  าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมือง
ที่สะอาดที่สุดในยุโรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด์ น าท่านเยี่ยมชม ลอหร์ิ 
เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป รา้นค้าที่ผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองประดับและนาฬิกาคุณภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชั้นน าระดับโลก ทั้งจัดแสดง
พิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากที่สว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ  โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์(St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยุโรป จากนัน้น า
ท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดใน
โลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่นรา้นเสือ้ผา้ 
เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเสน้นีม้ี



รา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่า
ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อตรวจเช็คเอกสาร
การเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK086 

(21.55–07.10(+1)) / EK372 (09.30–18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 ชั่วโมง 
(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 9  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
พฤหัส-อังคาร 14–22 กุมภาพันธ ์66 119,999 119,999 35,000 
อังคาร-อังคาร 21–29 มีนาคม 66 119,999 119,999 35,000 

พุธ - พุธ 5–13 เมษายน 66 129,999 129,999 35,000 
อังคาร-อังคาร 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 66 129,999 129,999 35,000 



โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ช าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม
เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาด
ของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

 



อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บญัชี 

ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 



9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง

ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุด
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 



6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะ
ใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า
ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลูกคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่ง
วิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกัน
เป็นรายกรณี  



10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของ
สายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 

7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

 
โรงแรมทีพ่ัก 



1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพ่ือประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, ใบเสรจ็รบัเงิน 
เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 

 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 
กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 
ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 
ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  
สาขา : ถนนประชาอทิุศ 
เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 
 
 
 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 

 
 
 


