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Code: IG14-CHE-ZRH01-Dream-85EY-Oct-Dec-72-84-A220607 

 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

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

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

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

EY402 AUH(อาบดูาบ)ี – BKK(สวุรรณภมู)ิ 21.45 – 07.20 
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**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19 

** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

** รับแคก่รุ๊ปละ 20 ทา่นเทา่นัน้  

** ใชร้ถบสัคันใหญ ่44 ทีน่ั่ง น่ังสบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทกุวัน 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** บนิเขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์ไดท้กุวคัซนีฉีดครบโดสแลว้ 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – อาบดูาบ ี               (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

18.30   คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการ

บนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

21.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอาบูดาบ ีประเทศ UAE โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

DAY 2 อาบดูาบ ี– สนามบนิซูรคิ – กรงุเบริน์ – บอ่หมสีนี า้ตาล – มารก์าสเซ – เจนวีา – นาฬกิา

ดอกไม ้– น า้พุเจ็ดโด ้        (–/L/–) 

 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

02.20 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานกรุงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ 

ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY073 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ** 

05.50  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรับอากาศ  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (BERN) เมอืงหลวงของประเทศซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืง

ทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010  

น าทา่นชม บอ่หมสีนี า้ตาล (BEAR PARK) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์   
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น าทา่นชม มารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอด

รถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี  

น าทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็ม

ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่

ม ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิง่กอ่สรา้ง

ทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยาย

ถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (GENEVA) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เจนีวา

เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์รองจากซรูคิ  

น าทา่นเขา้ชม สวนอังกฤษ (JARDIN ANGLAIS) เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจรมิทะเลสาบเจนี

วาทีช่าวสวติและนักท่องเทีย่วนยิมเขา้มาเยีย่มชมความสวยงามของดอกไมแ้ละววิทะเลสาบสฟ้ีา ชม

นาฬกิาดอกไม ้ (L’ HORLOGE FLEURIE) , อนุเสาวรยีแ์หง่การรวมชาต ิ (MONUMENT NATIONAL) , 

น ้าพุเจ็ดโด ้ (THE JET D’ EAU) น าท่านเยีย่มชมเขต เมอืงเกา่ของเจนีวา (GENEVA OLD TOWN) 

เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นชมเมอืง บนถนนสายเล็กๆ น าท่านเยีย่มชม วหิารเซนตปิ์แอร ์ (ST. PIERRE 

CATHEDRAL) มหาวหิารเกา่แกก่วา่ 850 ปี ทีม่รีา้นคา้น่ารักมากมาย ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  NASH AIRPORT HOTEL , GENEVA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 3  เวเวย่ ์– อนสุาวรยีช์าล ีแชปลนิ – มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง – ทาซ – เซอรแ์มท (B/L/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสูเ่มอืง เวเวย่ ์VEVEY เมอืงสวยน่ารักทีต่ัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์

โดยตัวเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา ความสวยงามและความมชีือ่เสยีงของเว
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เว่ยม์มีากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์และมงเทรอซ ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งรเิวียร่าสวสิ 

Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศด ีอบอุน่เกอืบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีช์าล ี

แชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาวอังกฤษ มผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิา และเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพั่ก

กายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง มงเทรอซ ์MONTREUX (ระยะทาง 88 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชม.) เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเลอมงัคท์ีส่วยงาม  

น าทา่นถา่ยรปูกบั ปราสาทชลิยอง CHILLON CASTLE (ดา้นนอก)ปราสาทโบราณอายกุวา่ 

800 ปี สรา้งบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศซ์าวอยโดยมี

จดุมุง่หมายเพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะ สญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ต ้

หรอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้ม

เทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นีจ้งึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

ปราสาทแหง่นีจ้งึเป็นอนุสาวรยีแ์หง่ความเกลยีดชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกดิการตอ่ตา้นการเอา

รัดเอาเปรยีบของราชวงศซ์าวอย โดยมคีนหนุ่มเลอืดรอ้นแหง่เจนวีา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าตอ่ตา้น แต่

ทา้ยทีส่ดุคนหนึง่ถกูจับประหารชวีติ คนหนึง่หนหีายไป สว่นอกีคนหนึง่ ถกูจับขงัคกุลา่มโซไ่วท้ีป่ราสาท

ชลิยองนานถงึ 4 ปี กอ่นทีร่าชวงศซ์าวอย จะถกูท าลายอยา่งสิน้เชงิจากกองทัพแหง่เบริน์ในปีค.ศ.1536  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทาซ ประตสูู ่ZERMATT (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เพือ่

เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถไฟเพือ่เดนิทางเขา้สูเ่ซอรแ์มท  

น าท่านเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถไฟสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงที่ไม่อนุญาตให ้

รถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืง
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แห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (MATTERHORN) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ น าท่านชม

เมอืงเซอรแ์มท เมอืงสวรรคแ์ห่งกฬีาสก ีและการท่องเทีย่วในฤดูหนาว เซอรแ์มทเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่

ในหุบเขา Mattertal ในความสูงที ่1620 เมตรจากตนีเขา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพี

หลักของคนพืน้เมอืง คอื พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมอืงนีม้าจากการทอ่งเทีย่ว

ในชว่งฤดรูอ้นและฤดหูนาว  

 

 

 

* ลกูคา้เตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสัมภาระส าหรับคา้งคนืทีเ่มอืงเซอรแ์มท 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่น * 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  ASTORIA HOTEL, ZERMATT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4 น ัง่รถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส รถไฟดว่นทีว่ ิง่ชา้ทีส่ดุในโลก – เมอืงอนัเดอรแ์มท –เมอืงอนิเทอร์

ลาเกน้ (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านน่ัง รถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส ออกจากหมูบ่า้นเซอรแ์มท กลาเซยีเอ็กเพรสเป็น รถไฟ

ดว่นชา้ทีส่ดุในโลก เป็นรถไฟแบบ  PANORAMIC VIEW หนา้ตา่งและหลังคาตูโ้บกีจ้ะเป็นกระจกใส ให ้

ท่านสามารถชื่นชม วิวอันสวยงามสองขา้งทางไดอ้ย่างชัดเจน จนถึงสู่ เมืองอนัเดอร์แมท 

(ANDERMATT) ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆ ทีรายลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ มบีา้นเรอืนแบบชาเลยส์วสิ ทีม่ี
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ความสวยงาม มีเวลาใหท้่านไดบ้ันทกึภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไวเ้ป็นที่ระลกึ 

ระหวา่งทางผา่นแนวเขาแสนสวยทีป่กคลมุดว้ยหมิะเดนิทางถงึเมอืงอนัเดอรแ์มท เมอืงสวยในหบุเขา  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี ความหมายตรงตัวทีแ่ปลวา่ “เมอืงระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบ

ทนู (TUNE LAKE) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(BRIENZ LAKE) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถกูขนาบ

ดา้นหนา้หลังดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่ 
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ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

พกัที ่  STELLA SWISS QUALITY HOTEL, INTERLAKEN ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5  กระเชา้ EIGER EXPRESS - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE – ลเูซริน์ – สงิโตหนิ 

  แกะสลกั – สะพานไมช้าเปล    (B/L/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(GRINDELWALD) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 

แถมพเิศษ!! พาขึน้กระเชา้ใหมล่า่สดุ EIGER EXPRESS เป็นกระเชา้สามขาทีท่นัสมยัทีส่ดุใน

โลก 

น าทา่นโดยสารกระเชา้ Eiger Express กระเชา้ตวัใหมล่า่สดุเป็นกระเชา้หรอืกอนโดลา่สามขา

ทีท่ันสมยัทีส่ดุในโลกเป็นระบบผสมผสานของกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัมคีวามมัน่คง

ตอ่แรงลม โดยจะน าทา่นขึน้จากสถานกีรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานอีายเกอรก์ลาเซยีร ์Eiger Glacier ในเวลา

เพยีง 15 นาท ี

จากนัน้น าทา่นโดยสารรถไฟตอ่ขึน้สูย่อดเขาจงุฟราว Jungfraujoch ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น TOP OF 

EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลมุ

ดว้ยหมิะตลอดปีจากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสหมิะพรอ้มเก็บภาพบรรยากาศของจงุฟราวยอค บนความ

สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 3,454 เมตรเเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็น

พืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป  

น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจงุเฟรา ทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 

11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารทีม่ขีนาดใหญจ่นถงึ 

สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (JUNGFRAUJOCH) สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) 

เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร   
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พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(SPHINX TERRACE) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงู

ถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch 

Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระให ้

ทา่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่มค่วร

พลาดกบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป  

น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและ

แตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟ เมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ (LAUTERBRUNNEN) 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุเฟรา 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ  1 ชั่วโมง)  เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับตน้ๆของสวสิเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา    

จากนัน้พาท่านชม สงิโตหนิแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ

ธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใิน

ฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ 

เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง,   มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 6  เมอืงซูรคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ – เขตนเีดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน 

  ออกสัตนิเนอรก์าส         (B/L/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ เมอืงใหญ่และศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์ รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางการธนาคาร การเงนิ และตลาดหลักทรัพยท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดับ

4ของโลก  

น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ LINDERHOF โบสถใ์นสมยักลาง และมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืง กรอสมุน

เตอร ์(GROSSMUNSTE CHURCH)  ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซรูคิ ถัดมาคอืโบสถอ์กีแหง่หนึง่ 

มชี ือ่ว่า PETERSKIRCHE หรอื ST.PETER’S CHURCH โดยดา้นบนสดุเป็นทีต่ัง้ของหนา้ปัดนาฬกิาที่
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ใหญ่ทีส่ดุในโลก และ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(FRAUMUNSTER ABBEY) ทีม่หีนา้ต่างกระจกสอีัน

สดใสสวยงาม อสิระทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขตนเีดอรด์อรฟ์ (NIEDERDORF) เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแห่งของเมอืงซู

รคิ เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแกก่ารเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปโบราณ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่ง

ของเกา่ชัน้เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (BAHNHOFSTRASSE) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ส าคัญ

ของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิง

ทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื 

ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (AUGUSTINERGASSE) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมัยยคุกลาง ตลอด

สองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีม่หีนา้ตา่งไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยคุกลาง 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 7  สนามบนิซูรคิ – อาบดูาบ ี        (B/–/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้่านไดท้ า Tax 

Refund และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลับ 
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10.30  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงอาบูดาบ ีประเทศUAE โดยสายการบนิ  ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY074  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศUAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

21.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย  โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 8  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

07.20  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 

23 – 30 ตลุาคม 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

BKK 

72,999 72,999 69,999 10,000 

07 – 14 พฤศจกิายน 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

BKK 

72,999 72,999 69,999 10,000 

02 – 09 ธันวาคม 65 

EY407/073 BKK-AUH-

ZRH 

EY074/402 ZRH-AUH-

77,999 77,999 74,999 10,000 
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BKK 

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 

 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 ยโูร 

(EURO) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 25 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ทา่น(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา  
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หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 EURO  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- คา่วซีา่เชงเกน้แบบทอ่งเทีย่ว + คา่บรกิารยืน่วซีา่ (5,500 บาท) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 31,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด 30 วนักอ่นเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

- กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ

ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
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เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต่ 30 วนัข ึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหกัคา่ธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

-  

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
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(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่

บรษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 
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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 ์
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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


