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Code: IG14-CHE-ZRH03-Grand-74EY-May-Sep-69-A220420 

 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

EY407 BKK(สวุรรณภมู)ิ – AUH(อาบดูาบ)ี 19.30 – 23.10 

EY073 AUH(อาบดูาบ)ี – ZRH(ซรูคิ) 03.15 – 07.55 

EY074 ZRH(ซรูคิ) – AUH(อาบดูาบ)ี 11.00 – 18.55 

EY402 AUH(อาบดูาบ)ี – BKK(สวุรรณภมู)ิ 22.35 – 08.05 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 25  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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**เวลาบนิอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

**ราคาอา้งองินะเดอืนเมษายน เนือ่งจากสภาวะพลังงานแพงทั่วโลก ท าใหภ้าษีน ้ามนัปรับขึน้สงู และไมค่งที ่รบกวนเชค็

อกีครัง้กอ่นช าระเงนิจอง** 

มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19 

** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

** รับแคก่รุ๊ปละ 25 ทา่นเทา่นัน้  

** ใชร้ถบสัคันใหญ ่44 ทีน่ั่ง น่ังสบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทกุวัน 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** บนิเขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์ไดท้กุวคัซนีฉีดครบโดสแลว้ 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – อาบดูาบ ี(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

16.30  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ 

ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

19.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY407  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

23.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

DAY 2 อาบดูาบ ี– สนามบนิซูรคิ – ชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์– ลเูซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้า

เปล (–/L/–) 

 

03.15 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานกรุงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY073 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ** 

07.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานกรงุซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรับอากาศ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (SCHAFFHAUSEN) (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี ชมน า้ตกไรน ์(RhineFall) น า้ตกทีใ่หญท่ีสุ่ดในยุโรปสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ เกดิจาก

แมน่ ้าไรน ์ทัง้สายไหลผา่นหนา้ผา กวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าตกขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป  อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชม

ความงามของน ้าตกและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 



Page 3 of 16 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารเมนอูาหารจนี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง)  

เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับตน้ๆของสวสิเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา    

จากนัน้พาท่านชม สงิโตหนิแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่

เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792  

ชมสะพานไมช้าเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss 

River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง,   มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, LUCERNE หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 3  กระเชา้ EIGER EXPRESS - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE – อนิเตอรล์าเคน – ทาซ  

(B/–/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(GRINDELWALD) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 

แถมพเิศษ!! พาขึน้กระเชา้ใหมล่า่สดุ EIGER EXPRESS เป็นกระเชา้สามขาทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก 

น าทา่นโดยสารกระเชา้ Eiger Express กระเชา้ตวัใหมล่า่สดุเป็นกระเชา้หรอืกอนโดลา่สามขาทีท่ันสมยัทีส่ดุ

ในโลกเป็นระบบผสมผสานของกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัมคีวามมัน่คงตอ่แรงลม โดยจะน า

ทา่นขึน้จากสถานกีรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานอีายเกอรก์ลาเซยีร ์Eiger Glacier ในเวลาเพยีง 15 นาทจีากนัน้น า

ทา่นโดยสารรถไฟตอ่ขึน้สูย่อดเขาจงุฟราว Jungfraujoch ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น TOP OF EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลมุดว้ยหมิะตลอดปี 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสหมิะพรอ้มเก็บภาพบรรยากาศของจงุฟราวยอค บนความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 

3,454 เมตรเเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาติ

แหง่แรกของยโุรป  

น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจงุเฟรา ทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 

3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารทีม่ขีนาดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ 

(JUNGFRAUJOCH) สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ที่

แกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร   
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พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(SPHINX TERRACE) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุใน

เทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ

ถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่มค่วรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยที่

ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทศันท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟ เมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ (LAUTERBRUNNEN) 
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เทีย่ง อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าทา่นออกเดนิทางมุง่หนา้สูเ่มอืง อนิเตอรล์าเคน (INTERLAKEN)  

- เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์ันดป์ระเทศสวสิเซอรแ์ลนดเ์มอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แหง่ กลางเมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคอื Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ย

ใหญโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่ทา่นจะไดเ้ห็นเขาจงุเฟราอนัลอืชือ่, นาฬกิาดอกไม,้ สถานคาสโิน ฯลฯ 

 

 

   

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทาซ ประตสูู ่ZERMATT (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อสิระเดนิเลน่และเก็บ

ภาพภายในเมอืงทาซ และพักผอ่นเพือ่วันรุง่ขึน้จะไดน่ั้งรถไฟเดนิทางสูเ่มอืง เซอรแ์มท 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ ELITE HOTEL, TASCH หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  ทาซ – เซอรแ์มท - มองเทรอซ ์- ปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์- โลซานน ์– ศาลาไทย   (B/–/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถไฟสู ่เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT)  

- เมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศ

เพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น

ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (MATTERHORN) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ  

น าทา่นชมเมอืงเซอรแ์มท  
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- เมอืงสวรรคแ์ห่งกฬีาสก ีและการท่องเทีย่วในฤดูหนาว เซอรแ์มทเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูใ่นหุบเขา Mattertal 

ในความสูงที ่1620 เมตรจากตนีเขา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพื้นเมอืง คือ 

พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมอืงนีม้าจากการทอ่งเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นและฤดหูนาว  

ไดเ้วลาพออนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทาซ 

 

เทีย่ง อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง มงเทรอซ ์MONTREUX (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงตาก

อากาศรมิทะเลสาบเลอมงัคท์ีส่วยงาม  

น าทา่นถา่ยรปูกบั ปราสาทชลิยอง CHILLON CASTLE (ดา้นนอก)  

- ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ์

ซาวอยโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะ สญัจรผา่นไปมาจาก

เหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้ม

เทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นีจ้งึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี ปราสาท

แหง่นีจ้งึเป็นอนุสาวรยีแ์หง่ความเกลยีดชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกดิการตอ่ตา้นการเอารัดเอาเปรยีบ

ของราชวงศซ์าวอย โดยมคีนหนุ่มเลอืดรอ้นแหง่เจนวีา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าตอ่ตา้น แตท่า้ยทีส่ดุคนหนึง่ถกูจบั

ประหารชวีติ คนหนึง่หนหีายไป สว่นอกีคนหนึง่ ถกูจับขงัคกุลา่มโซไ่วท้ีป่ราสาทชลิยองนานถงึ 4 ปี กอ่นที่

ราชวงศซ์าวอย จะถกูท าลายอยา่งสิน้เชงิจากกองทัพแหง่เบริน์ในปีค.ศ.1536  
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จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืง เวเวย่ ์VEVEY  

- เมอืงสวยน่ารักทีต่ัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของทะเลสาบ

เจนวีา ความสวยงามและความมชีือ่เสยีงของเวเวย่ม์มีากขนาดวา่นักทอ่งเทีย่ว ตา่งก็ขนานนามเวเว่ย ์และมง

เทรอซ ์ใหเ้ป็น ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศด ีอบอุน่เกอืบทุกฤดูกาล 

แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาวอังกฤษ มผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิา และ

เลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE)  

- ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีส่วยงามและมเีสน่หต์ามธรรมชาต ิและยงัเป็นเมอืงทีม่ี

ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานยอ้นกลับไปไดถ้งึศตวรรษที ่4 เมือ่ชาวโรมนัยา้ยถิน่ฐานแผอ่ทิธพิลเขา้มาถงึบรเิวณ

ทีร่าบลุม่แหง่นี ้นอกจากนีเ้มอืงโลซานน ์ยงัเคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่และพระโอรส พระธดิาเมือ่ครัง้ยงั

ทรงพระเยาวอ์กีดว้ย   

น าทา่นชมเมอืงโลซานน ์ชมตัวเมอืงเกา่สมยัโบราณ ผา่นชมมหาวทิยาลัยแหง่โลซานน ์ซึง่มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แก่

แหง่หนึง่ของโลก  

ผา่นชมยา่นปลาซแชงฟรองซวัส ์มหาวหิารนอรท์เธอดามอนัเกา่แกเ่ริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 เป็นอาคารแบบ

โกธคิทีม่คีวามสวยงามตดิอนัดับยโุรปอกีดว้ย  

แวะถา่ยรปูหนา้พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล ซึง่ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนนิเขา มองเห็นทวิทศันข์องทะเลสาบที่

งดงาม  

น าทา่นชม สวนสาธารณะ ทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงรัชการที ่

9 เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาว ์ 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

พกัที ่ MOXY HOTEL, LAUSANNE หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5 กรงุเบริน์ – บอ่หมสีนี า้ตาล – มารก์าสเซ – ซูรคิ (B/L/–) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเบริน์ (BERN) เมอืงหลวงของประเทศซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุ

ของโลกในปี ค.ศ.2010  

น าทา่นชม บอ่หมสีนี า้ตาล (BEAR PARK) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์   
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น าทา่นชม มารก์าสเซ  

- ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชม

อาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี  

- น าทา่นลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้

ทกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้  

- น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถ ์Munster สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง เมนฟูองดวู ์

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ เมอืงใหญ่และศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดย์ัง

เป็นศนูยก์ลางทางการธนาคาร การเงนิ และตลาดหลักทรัพยท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดับ4ของโลก  

น าท่านชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมัยกลาง และมหาวหิารคู่บา้นคู่เมือง กรอสมุนเตอร ์

(GROSSMUNSTE CHURCH)  ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซรูคิ ถัดมาคือโบสถอ์กีแห่งหนึง่ มชี ือ่ว่า 

PETERSKIRCHE หรอื ST.PETER’S CHURCH โดยดา้นบนสดุเป็นทีต่ัง้ของหนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

และ โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(FRAUMUNSTER ABBEY) ทีม่หีนา้ตา่งกระจกสอีนัสดใสสวยงาม  

อสิระทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , ZURICH AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 6 สนามบนิซูรคิ – อาบดูาบ ี(B/–/–) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้่านไดท้ า Tax Refund

และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลับ 

11.00  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศUAE โดยสายการบนิ  ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY074  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศUAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

22.35  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY402  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 7  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

08.05 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ  

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

24 – 30 พฤษภาคม 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

07 – 13 มถินุายน 65  

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 
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21 – 27 มถินุายน65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

12 – 18 กรกฎาคม 65  

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

19 – 25 กรกฎาคม 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

09 – 15 สงิหาคม 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

23 – 29 สงิหาคม 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

13 – 19 กนัยายน 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

20 – 26 กนัยายน 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

CDG 

69,999 69,999 67,999 9,000 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 45,000 บาท 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EURO) ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิาร

ระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 25 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ทา่น(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

- คา่ประกนัการเดนิทางและสขุภาพ วงเงนิประกนัสงูสดุ 1.5 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- คา่วซีา่เชงเกน้แบบทอ่งเทีย่ว + คา่บรกิารยืน่วซีา่ (5,500 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ตามธรรมเนยีม 60 EURO  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- โรงแรม TEST&GO เมือ่กลบัมาถงึประเทศไทย 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 31,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ี

หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจอง

เขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่ง

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด 30 วนักอ่นเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

- กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณีที่

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมช ัน่  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต ่60 วนัข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์โดยหกัค่าธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ  
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- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 60 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใด

สว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื
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คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้

หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจ

คนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ใน

สภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่

โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตร

โดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บาง

โรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


