
 

 

รหัสทัวร 1900069 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (EY) 
เกาะเวนิส   จัตุรัสซานมารโค   โบสถเซนตมารก  น้ําพุจรวดเจ็ทโด   นาฬิกาดอกไม    
ยอดเขาทิตลิส   สิงโตหินแกะสลัก   ชมสะพานไมชาเปล   

 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส   

17.30 น.  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกช้ัน 4 
ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานเอกสารและแท็กกระเป�า 

20.45 น.  เดินทางสู ทาอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
เท่ียวบินท่ี EY401 ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

00.10+1 น.  ถึงทาอากาศยานอาบูดาบี เพื่อเปล่ียนเคร่ือง   
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโค – 
โบสถเซนตมารก – สะพานริอัลโต 

02.05 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน 
ETIHAD AIRWAY เท่ียวบินท่ี EY081*ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน * 

06.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี นําทานผานข้ันตอนการตรวจ
คนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถ่ินชา
กวาประเทศไทย 5ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เวนิส(ระยะทาง 312ก.ม./ใชเวลา 5ชม.) ถึง ทาเรือต
รอนเคตโต เปนทาเรือท่ีมีเรือบริการในการเดินทางไปในท่ีตางๆ ของเมือง เพื่อชม
ทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ นับเปนเมืองท่ีคลองมากกวาถนนอีกเมือง
หน่ึงของโลก จากน้ัน นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส (Venice Island) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน (ม้ือที่1)  

บาย  นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco หรือ Saint 
Mark Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ท่ีขึ้นช่ือวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในอิตาลี 
ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถเซนตมารก (St. Mark’s Basilica) 



 

 

เดิมท่ีเปนโบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัยน้ัน พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), 
ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโตตัวใหญติดปกพรอมถือหนังสือ ซ่ึงถือเปนสัญลักษณประจา
เมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เปนสะพานท่ีเกาแกท่ีสุดในเวนิสและเปน
สะพานแรกท่ีขาม Grand Canal (คลองแกรนดคาแนล) สัญลักษณอีกอยางของเมืองเว
นิส งานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม สะพานขาม 
Grand Canal ท่ีเกาแกและสวยงามทําใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด เปนจุด
ถายภาพท่ีสําคัญแหงหน่ึง จุดเดนของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพาน และยังเปน
ยานการคาเกาแกของเมืองมาต้ังแตพันปกอนคริสตกาล (ไมรวมในคาทัวร กรณีตองการ
น่ังกอนโดลา สามารถติดตอท่ีไกดราคาลําละ 100 ยูโร 1 ลําสามารถน่ังไดสูงสุด 4-6 
ทานคะ ลองประมาณ 30 นาที) สมควรแกเวลานําทานน่ังเรือกลับจากเกาะเวนิส สู 
ทาเรือตรอนเคตโต จากน้ัน นําทานเดินทางตอสู เมืองเมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 10
ก.ม./ใชเวลา 30นาที) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือท่ี2) 
หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
ท่ีพัก: Holiday Inn Venice Mestre Marghera 4* หรือระดับใกลเคียงกัน   
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3 เวโรนา – กรุงมิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน – Santa Maria Delle Grazie – 
แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี3) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เวโร
นา (Verona) (ระยะทาง 109ก.ม./ใชเวลา 2 ชม.) เปนเมืองท่ีต้ังอยูแควนเวเนโตเปน
หน่ึงในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี มีสถานท่ีท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวดวยเหตุ
ท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเห็นไดงานนิทรรศการประจําปหลายงาน โรง
ละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน และเปนเมืองสําคัญใน
ประวัติศาสตรและเศรษฐกิจจากตําแหนงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรท่ีต้ังอยูตรงโคงของแมน้ําอดิ
เจ (Adige River) ไมไกลจากทะเลสาบการดา ท่ีต้ังน้ีทําใหเกิดน้ําทวมข้ึนหลายคร้ัง
จนกระทั่ง ค.ศ.1956 เม่ือมีการสรางอุโมงคโมริ-ทอรโบเลท่ีเปนทางระบายน้ํา 500 คิว
บิคเมตรลงไปในทะเลสาบการดาเม่ือมีความจําเปน อุโมงคลดสถิติน้ําทวมทุกเจ็ดสิบปไป



 

 

เปนทุกสองรอยป  นําทานชมยานเมืองเกา ท่ียังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือท่ี4) 

บาย  นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน(ระยะทาง170ก.ม./2 ช.ม) เมืองใหญ
เปนอันดับสองรองจากกรุงโรม ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีช่ือเสียงในดานแฟช่ัน 
ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันช้ันนําของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก 
ปารีส ลอนดอน อีกท้ังยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดวย จากน้ัน นํา
ทานสูจุดศูนยกลางอันศักด์ิสิทธ์ิของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di 
Milano) (ถายรูปดานนอก) มหาวิหารน้ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือวามี
ความใหญโตเปนอันดับสามของโลก เร่ิมสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 
400 ป ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมท่ีทําจากหินออนจํานวน 135 ยอด และมีรูป
ปم�นหินออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตรของ
พระแมมาดอนนาเปนสงาอยู และใหทานถายรูปดานนอกท่ี Santa Maria Delle 
Grazie โบสถอันสวยงามแหงน้ีเปนท่ีรูจักกันดีในฐานะของสถานท่ีท่ีเก็บผลงานภาพวาด
ศิลปะขนาดใหญช้ินสําคัญทางประวัติศาสตรอันมีช่ือเสียงโดงดังอยาง the last 
supper ซ่ึงวาดข้ึนโดยศิลปนช่ือดังของโลก Leonardo da Vinci จากน้ันใหทานอิสระ
กับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังของโลก อาทิเชน LV,PRADA,GUCCI, TOD’S 
ณ แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ราน Prada 
รานแรกของโลก) ทานสามารถถายรูปเปนท่ีระลึกจากดานในซึ่งเปนอาคารกระจกท่ี
เกาแกและสวยงาม อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก: Holiday Inn Milano Assago 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 4 เมืองมองเทรอซ (สวิตเซอรแลนด) – ปราสาทชิยอง – เมืองเวเวย –  
รูปปم�น Chaplin Statue – เมืองโลซาน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี5) จากน้ัน นําทานเดินทางไปยัง 
เมืองมองเทรอซ (Montreux)ประเทศสวิตเซอรแลนด (ระยะทาง300ก.ม./5ช.ม) เมือง
เล็กๆแสนนารักท่ีไดช่ือวาเปน ไขมุกแหง Swiss Riviera เปนเมืองสวยริมทะเลสาบ
เลอมังคหรือทะเลสาบเจนีวา ท่ีมีฉากหลังเปนภูเขาชมรูปปم�นเฟรดดี เมอรคิวรี ( 



 

 

Freddie Mercury) นักรองแหงวงควีน (Queen) ต้ังอยูตรงจัตุรัสตลาด เจาของบท
เพลง We are the Champion ซ่ึงถัดไปเปนCasino Barrière de Montreux 
โดยตรงขามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงท่ีสุดของมองเทรอซสรางมาต้ังแตปค.ศ. 
1962 มีจํานวนช้ันท้ังหมด 29 ช้ัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือท่ี6)  

บาย  ใหทานถายรูปกับปราสาทชิยอง(Chillon Castle) เปนปราสาทเกาแกท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือ
คอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเลสาปเจนีวา จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเว
เวย (Vevey) เมืองท่ีแสนโรแมนติกนารักต้ังอยูในรัฐโวของสวิตเซอรแลนด นักทองเท่ียว
ตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซใหเปนไขมุกแหงริเวียราสวิต Pearls of the 
Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุนเกือบทุกฤดูกาล และเมืองน้ียังยังเปนท่ีต้ังของ
สํานักงานใหญของบริษัทใหญดานอาหารของโลกอยาง เนสทเล Nestleดวย แวะ
ถายรูปกับจุดไฮไลทของเมือง รูปปم�น“ชาลี แชปปล้ิน”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษท่ีมี
ผลงานสรางช่ือเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหลและทานเลือกเวเวยเปนสถานที่พักกาย
ใจในบ้ันปลายของชีวิต ถายรูปสอมยักษ The Fork ท่ีอยูกลางทะเลสาบหนาพิพิธภัณฑ
เนสทเล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน (ม้ือท่ี 7) 
หลังรับประทานอาหารค่ํานําทานเดินทางสูเมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง18ก.ม./
30 นาที) เมืองเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยูติดกับทะเลสาบเจนีวาทางดานเหนือ มีวิวทิวทัศนท่ี
สวยงาม มีภูเขาโอบลอม พรอมท้ังทะเลสาบกวางใหญ ผูคนสวนใหญในเมืองจะพูด
ภาษาฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยูใกลกับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบานเรือน
ของโลซานเต็มไปดวยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในชวงสมัยศตวรรษท่ี 12-14 มี
บรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย มีระบบรถไฟฟ�าใตดินใหบริการอยางท่ัวถึง เมืองน้ียังเปน
แหลงผลิตไวนท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนดดวย นอกจากน้ันยังเปนเมืองท่ีประทับ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จยา)และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
ทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีดวย 
ท่ีพัก: Agora Swiss Night by Fassbind 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 



 

 

วันที่ 5 ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ –เมืองเจนีวา – น้ําพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม – 
กรุงเบิรน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 
หลังรับประทานอาหารเชา นําทานถายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai 
Pavilion) สรางข้ึนในวโรกาสท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ป พรอมกับ
ความพันธทางการทูตระหวางไทยและสวิตเซอรแลนด จัดสรางโดยรัฐบาลไทย โดยมี
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปดศาลาอยางเปนทางการ 
นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง63ก.ม./1 ช.ม)  เมืองท่ีไดช่ือวาเปน
ศูนยกลางทางการเงิน การทูต เปนเมืองท่ีมีองคกรระหวางประเทศต้ังอยูมากท่ีสุดในโลก 
นําทานชมทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) เปนจุดทองเท่ียวสําคัญของเมือง บริเวณ
โดยรอบทะเสสาบเต็มไปดวยสวนสาธารณะและสวนหยอมท่ีสวยงาม ดึงดูดสายตาดวย
น้ําพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ท่ีมีน้ําพุพุงสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา
นอกจากเต็มไปดวยพื้นท่ีสีเขียวแลว ยังมีพื้นท่ีเขตเมืองเกาท่ีมีตรอกซอกซอยท่ีมีความ
นาสนใจทางประวัติศาสตร รวมถึงวิหารเซนตปแอร (St Peter's Cathedral) ซ่ึงมี
อายุมากกวา 850 ป นาฬิกาดอกไม อีกท้ังถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม (Flower Clock) 
จุดถายรูปสําคัญต้ังอยูดานหน่ึงของสวน Jardin Anglais ท่ีติดกับถนน มองขามไปจะ
เห็นรานสินคาแบรนดเนมมากมาย ดอกไมจะถูกจัดเรียงใหมีสีสัน ตางกันไปตามฤดูกาล 
ใหทานอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) (ระยะทาง157ก.ม./1 ช.ม) เมืองหลวงของ
ประเทศต้ังอยูใจกลางประเทศสวิตเซอรแลนดสวิสเซอรแลนด มีแมน้ําอาเร (Aare) 
ลอมรอบตัวเมือง เสมือนเปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ 
ทิศใต และทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพงและสะพานขามท่ี
สามารถชักข้ึนลงได มีประชากรประมาณ 130,000 คน มียานเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวย
รานดอกไมและบูติคเต็มไปดวยอาคารเกาอายุ 200-300 ป จากน้ัน นําทานถายรูปกับ
นาฬิกา ไซท กล็อคเค (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของยาน
เมืองเกาเบิรน ถูกสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 13 อายุ 800 ปท่ีมีโชวใหดูทุกๆช่ัวโมงท่ีนาฬิกา
ตีบอกเวลา ปจจุบันเปนหน่ึงในสัญลักษณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของกรุงเบิรน มหาวิหาร
เซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) อีกหน่ึงอาคารที่มีช่ือเสียงของกรุงเบิรน ถูกสรางข้ึน
ในชวงระหวางป 1857-1902 ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคาร



 

 

โดดเดนดวยโดม ท่ีมีความสูง 64 เมตร จนไดเวลาอันสมควร 
ค่ํา  ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน (ม้ือท่ี 9) 

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
ท่ีพัก:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรือระดับใกลเคียง 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 6 เมืองแองเกิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน – ชมสิงโตหินแกะสลัก –  
ชมสะพานไมชาเปล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี10) นําทานเดินทางสู เมืองแอง
เกิลเบิรก (Engelberg) (ระยะทาง 35 ก.ม./1 ช.ม) เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยู
ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดน
ของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนที่ต้ังของสถานีกระเชาโรแตรเพื่อเดินทางข้ึนสู ยอดเขาทิต
ลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมท่ีเรียกวา โรแตร เคเบ้ิลคาร ท่ีจะ
หมุนรอบๆ ท่ีทานสามารถดูวิวได 360องศาในขณะท่ีเคล่ือนที่ข้ึนไปเร่ือยๆ ทานจะไดข้ึน
ชมทัศนียภาพท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป�  ชมถ้ําแข็งท่ีสวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือ
เลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางข้ึนฉลอง
ครบรอบ 100 ปการทองเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 
3,000 เมตร ทอดขามหนาผา ถายรูปกับถ้ําใตธารน้ําแข็ง Glacier Cave จากน้ัน
อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ยอดเขาทิตลิส Asia Set Menu(ม้ือท่ี11)  

บาย  หลังอาหารเที่ยงนําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาท่ีสถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลู
เซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอม
ไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลา
หาญของทหารสวิตท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส 
(Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมท่ีมี



 

 

หลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิตตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือ
สินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือท่ี 12) 
หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
ท่ีพัก:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรือระดับใกลเคียง 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 7 ลูเซิรน – ทาอากาศยานซูริค – ทาอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี13) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
08.00 น.  เดินทางถึงสนามบินซูริค เช็คอินต๋ัวโดยสารและสัมภาระ ใหทานทําคืนภาษี (Tax 

Refund ) 
และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน  

11.35 น.  ออกเดินทางสูทาอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสารการบิน ETIHAD 
AIRWAY 
เท่ียวบินท่ี EY074  *ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน * 

19.40 น.  ถึง ทาอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส รอเปล่ียนเคร่ือง   

21.35 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน ETIHAD เท่ียวบินท่ี EY402 
 

วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผู
จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
11 - 18 Jun 2019  49,888 49,888 49,888 24,944 12,500 
18 - 25 Jun 2019  49,888 49,888 49,888 24,944 12,500 
09 - 16 Jul 2019  49,888 49,888 49,888 24,944 12,500 
16 - 23 Jul 2019  49,888 49,888 49,888 24,944 12,500 
23 - 30 Jul 2019  49,888 49,888 49,888 24,944 12,500 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 24,000 บาท 
 กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวัน
เดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 



 

 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆท้ังส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีพัก 3 ทานถา
วันท่ีเขาพักหองโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มีคาใชจายพักเด่ียว
เพิ่ม) 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7 กิโลกรัม และคา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกิน
ทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA 
 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 



 

 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
-  คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
-  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันน้ีโดยท้ังน้ี
การทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาที่บริษัทฯ 
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน  
    และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7. คาวีซาและบริการทานละ 4,000 บาท 
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ
จากทาน 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
MSIG แบบแผนประกันภัย แบบ EASY VISA ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ี
บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือน
ไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได กรณีทานตองการซ้ือความคุมครอง
เพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 



 

 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง
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