
 

 

 
บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 



 

 

EY407 BKK(สวุรรณภมิู) – AUH(อาบดูาบ)ี 21.30 – 00.30 

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

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

EY402 AUH(อาบดูาบ)ี – BKK(สวุรรณภมิู) 21.45 – 07.20 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19 
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 20 ทา่นเทา่นัน้  
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์ไดทุ้กวคัซนีฉีดครบโดสแลว้ 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – อาบดูาบ ี               (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
18.30   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

21.30 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ **  

 
DAY 2 อาบดูาบ ี– สนามบินซูริค – กรงุเบิรน์ – บอ่หมีสีน ้าตาล – มารก์าสเซ – เจนีวา – นาฬิกา

ดอกไม้ – น ้าพเุจด็โด้        (–/L/–) 
23.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 



 

 

02.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน โดยสายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY073 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 

05.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
น าท่านเดนิทางสู่ กรงุเบิรน์ (BERN) เมอืงหลวงของประเทศซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ี
ทีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล (BEAR PARK) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์   
 น าท่านชม มารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต์ จงึ
เหมาะกบัการเดนิเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มี
ระดบัสงูสุดของเมอืงนี้ ถนนกรมักาสเซ ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬกิาไซท้ ์คลอ็คเค่นทรมั อายุ 800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะ
ถ่ายรปูกบัโบสถ ์Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตดัสนิครัง้สุดทา้ยของพระเจา้   

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เจนีวาเป็นเมอืงใหญ่

อนัดบั 2 ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์รองจากซูรคิ น าท่านเขา้ชม สวนองักฤษ (JARDIN ANGLAIS) เป็น
สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจรมิทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวติและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงาม
ของดอกไมแ้ละววิทะเลสาบสฟ้ีา ชมนาฬิกาดอกไม ้ (L’ HORLOGE FLEURIE) , อนุเสาวรยีแ์ห่งการรวม
ชาต ิ (MONUMENT NATIONAL) , น ้าพุเจด็โด ้ (THE JET D’ EAU) น าท่านเยีย่มชมเขต เมอืงเก่าของเจนี



 

 

วา (GENEVA OLD TOWN) เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นชมเมอืง บนถนนสายเลก็ๆ น าท่านเยีย่มชม วหิาร
เซนต์ปิแอร ์ (ST. PIERRE CATHEDRAL) มหาวหิารเก่าแก่กว่า 850 ปี ทีม่รีา้นค้าน่ารกัมากมาย ใหท้่าน
ไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง 

ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  NASH AIRPORT HOTEL , GENEVA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  เวเว่ย ์– อนุสาวรียช์าลี แชปลิน – มองเทรอซ ์– ปราสาทชิลยอง – ทาซ – เซอรแ์มท 
            (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืง เวเว่ย ์VEVEY เมอืงสวยน่ารกัที่ตัง้อยู่ในรฐัโวของสวติเซอรแ์ลนด์ โดยตวัเมอืง
ตัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมชีื่อเสยีงของเวเว่ยม์มีากขนาด
ว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss 
Riviera เพราะมอีากาศด ีอบอุ่นเกอืบทุกฤดกูาล แวะถ่ายรปูกบั อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาว
องักฤษ มผีลงานสรา้งชื่อเสยีงในอเมรกิา และเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพ่กักายใจในบัน้ปลายของชวีติ 
ออกเดนิทางสู่เมอืง มงเทรอซ ์MONTREUX (ระยะทาง 88 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงตาก
อากาศรมิทะเลสาบเลอมงัคท์ีส่วยงาม  
น าท่านถ่ายรปูกบั ปราสาทชิลยอง CHILLON CASTLE (ดา้นนอก)ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้ง
บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยคุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศซ์าวอยโดยมจีุดมุง่หมายเพื่อควบคุม
การเดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะ สญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รอืจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้จงึ
เปรยีบเสมอืนด่านเกบ็ภาษซีึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนบัรอ้ยปี ปราสาทแห่งนี้จงึเป็นอนุสาวรยีแ์ห่งความ
เกลยีดชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกดิการต่อตา้นการเอารดัเอาเปรยีบของราชวงศซ์าวอย โดยมคีน
หนุ่มเลอืดรอ้นแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าต่อตา้น แต่ทา้ยทีสุ่ดคนหน่ึงถูกจบัประหารชวีติ คนหนึ่งหนี
หายไป ส่วนอกีคนหนึ่ง ถูกจบัขงัคุกล่ามโซ่ไวท้ีป่ราสาทชลิยองนานถงึ 4 ปี ก่อนทีร่าชวงศซ์าวอย จะถูก
ท าลายอยา่งสิน้เชงิจากกองทพัแห่งเบริน์ในปีค.ศ.1536  



 

 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านทาซ ประตูสู่ ZERMATT (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เพื่อเปลีย่นการ 
  เดนิทางเป็นรถไฟเพื่อเดนิทางเขา้สู่เซอรแ์มท  

น าท่านเปลีย่นบรรยากาศ นัง่รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนต์วิง่และเป็น
เมอืงทีไ่ดร้บัการยกยอ่งว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนิยม
ที่ได้รบัความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมอืงที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใช้น ้ามนั
เชื้อ เพลิง  แต่ใช้แบตเตอรี่ เท่านั ้น และยังมีฉากหลังของตัว เมืองเ ป็นยอดเขา แมททอร์ฮอร์น 
(MATTERHORN) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ น าท่านชมเมืองเซอรแ์มท เมอืงสวรรค์
แห่งกฬีาสก ีและการท่องเทีย่วในฤดูหนาว เซอรแ์มทเป็นเมอืงเลก็ๆ ตัง้อยูใ่นหุบเขา Mattertal ในความสูงที ่
1620 เมตรจากตนีเขา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรน้อยมาก และอาชพีหลกัของคนพืน้เมอืง คอื พนกังานโรงแรม
และรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลกัของเมอืงนี้มาจากการท่องเทีย่วในช่วงฤดรูอ้นและฤดหูนาว  



 

 

 
* ลูกค้าเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเลก็ เพื่อแยกสมัภาระส าหรบัค้างคนืที่เมอืงเซอร์แมท 1 คนื เพื่อความ
สะดวกในการเดนิทางของท่าน * 

ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  ASTORIA HOTEL, ZERMATT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
DAY 4  นัง่รถไฟกลาเซียเอก็เพรส รถไฟด่วนท่ีว่ิงช้าท่ีสดุในโลก – เมืองอนัเดอรแ์มท –   
  เมืองอินเทอรล์าเก้น (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านนัง่ รถไฟกลาเซียเอก็เพรส ออกจากหมู่บา้นเซอรแ์มท กลาเซยีเอก็เพรสเป็น รถไฟด่วนชา้ทีสุ่ดใน

โลก เป็นรถไฟแบบ  PANORAMIC VIEW หน้าต่างและหลงัคาตูโ้บกีจ้ะเป็นกระจกใส ใหท้่านสามารถชื่นชม 
ววิอนัสวยงามสองขา้งทางไดอ้ย่างชดัเจน จนถงึสู่ เมืองอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆ 
ทรีายล้อมด้วยเทอืกเขาแอลป์ มบี้านเรอืนแบบชาเลยส์วสิ ที่มคีวามสวยงาม มเีวลาให้ท่านได้บนัทกึภาพ
เก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงยีบสงบไว้เป็นที่ระลกึ ระหว่างทางผ่านแนวเขาแสนสวยที่ปกคลุมด้วย
หมิะเดนิทางถงึเมอืงอนัเดอรแ์มท เมอืงสวยในหุบเขา  



 

 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) 

ความหมายตรงตวัที่แปลว่า “เมอืงระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (TUNE 
LAKE) และ ทะเลสาบเบรยีนซ์ (BRIENZ LAKE) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลงั
ดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุ่ม 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 



 

 

พกัท่ี  STELLA SWISS QUALITY HOTEL, INTERLAKEN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5  กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE – ลเูซิรน์ – สิงโตหิน 
  แกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล    (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(GRINDELWALD) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 
แถมพิเศษ!! พาขึ้นกระเช้าใหม่ล่าสดุ EIGER EXPRESS เป็นกระเช้าสามขาท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลก 
น าท่านโดยสารกระเชา้ Eiger Express กระเชา้ตวัใหม่ล่าสุดเป็นกระเชา้หรอืกอนโดล่าสามขาทีท่นัสมยั
ทีสุ่ดในโลกเป็นระบบผสมผสานของกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัมคีวามมัน่คงต่อแรงลม โดย
จะน าท่านขึน้จากสถานีกรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานีอายเกอรก์ลาเซยีร ์Eiger Glacier ในเวลาเพยีง 15 นาที
จากนัน้น าท่านโดยสารรถไฟต่อขึน้สู่ยอดเขาจงุฟราว Jungfraujoch ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมือ่
ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี
จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสัหมิะพรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศของจงุฟราวยอค บนความสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 
3,454 เมตรเเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทาง
ธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจงุเฟรา ทีม่คีวามสงูกว่า
ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารทีม่ขีนาด
ใหญ่จนถงึ สถานีรถไฟจงุเฟรายอรค์ (JUNGFRAUJOCH) สถานีรถไฟทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในยโุรป (Top of 
Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็ (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ลกึถงึ 30 เมตร   



 

 

 
พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (SPHINX TERRACE) จุดชมววิที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดบัความสูงถึง 3 ,571 
เมตร สามารถมองเหน็ไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผสักบัภาพของธารน ้าแขง็ Aletsch Glacier ทีย่าว
ทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนาน
กบัการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกบัการส่ง
โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีสู่งทีสุ่ดในยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเส้นทางเดมิ ให้
ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง  สถา นีรถไฟ เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน 
(LAUTERBRUNNEN) 



 

 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุเฟรา 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลเูซิรน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง)  

เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของสวสิเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา    
 จากนัน้พาท่านชม สิงโตหินแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE) ที่แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อ

เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรัง่เศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 
ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss 
River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  
จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ชอ็คโกแลต , เครื่องหนัง,   มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 



 

 

 
ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNE ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6  เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน 
  ออกสัตินเนอรก์าส         (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซูริค เมอืงใหญ่และศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
  รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการธนาคาร การเงนิ และตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบั4ของโลก  

น าท่านชมย่านเมอืงเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมยักลาง และมหาวิหารคู่บ้านคู่เมอืง กรอสมุนเตอร์ 
(GROSSMUNSTE CHURCH)  ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ถัดมาคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มชีื่อว่า 
PETERSKIRCHE หรอื ST.PETER’S CHURCH โดยดา้นบนสุดเป็นทีต่ ัง้ของหน้าปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ที่สุดใน
โลก และ โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(FRAUMUNSTER ABBEY) ทีม่หีน้าต่างกระจกสอีนัสดใสสวยงาม อิ ส ร ะ
ท่านเดนิเล่นชมเมอืงตามอธัยาศยั 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดนิทางสู่ เขตนีเดอรด์อรฟ์ (NIEDERDORF) เขตหมู่บ้านโบราณอกีแห่งของเมอืงซูรคิ เป็นเขต

ปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยีย่ม 
มรี้านค้าจ าพวกงานฝีมอืและงานศิลปะอยู่เป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
(BAHNHOFSTRASSE) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ส าคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนน
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงที่มสีนิค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้ง
ทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณ ีรา้นเครือ่งประดบั รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดบั
หร ูถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (AUGUSTINERGASSE) ถนนเก่าแก่สาย
เล็กๆ ที่มมีาตัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตัง้ของอาคารบ้านเรอืนที่มหีน้าต่างไม้แกะสลัก 
สรา้งขึน้จากช่างฝีมอืในยคุกลาง 

ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

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



 

 

08.00  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค  ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์เพื่อใหท้่านไดท้ า Tax Refund 
  และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 
10.30  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE โดยสายการบิน  ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY074  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
19.30  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศUAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
21.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY402  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
 
DAY 8  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
07.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
  ประทบัใจ 
 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

23 – 30 ตลุาคม 65 EY407/073 BKK-AUH-ZRH 
EY074/402 ZRH-AUH-BKK 72,999 72,999 69,999 10,000 

07 – 14 พฤศจิกายน 65 EY407/073 BKK-AUH-ZRH 
EY074/402 ZRH-AUH-BKK 72,999 72,999 69,999 10,000 

02 – 09 ธนัวาคม 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 70 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 



 

 

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

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



 

 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าวซี่าเชงเกน้แบบท่องเทีย่ว + ค่าบรกิารยืน่วซี่า (5,500 บาท) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 30,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  



 

 

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

-  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 



 

 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 



 

 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 

 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

พรอ้มทั้งพาสปอรต์เล่มเก่า (ถา้มี) 

2. รูปถ่ายส ีพ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของ

ภาพอยา่งชดัเจน 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 



 

 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู่ 

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานราชการ   

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัการ

เกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียนภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เป็นหลกัเท่าน้ัน   

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีตราประทับจากธนาคาร 

อพัเดทยอดเคล่ือนไหววนัท่ีเป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

5. ส าเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 6 เดือน (ถา้มี) 

6. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 



 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีบรบูิรณแ์ละไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดา 

 เด็กเดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไร

กบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร 

อพัเดทยอดเคล่ือนไหววนัท่ีเป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

 เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่วีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 



 

 

 ทางบริษัทฯไม่สามารถการนัตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี วา่สามารถใชย้ืน่ไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หนา้ท่ีศนูยย์ืน่วีซ่าเท่าน้ัน หากทางศนูยย์ืน่ขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่าน

โปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศนูยย์ืน่วีซ่า  

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่วีซ่าสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ดงัน้ัน

หากท่านมีความจ าเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 


