
 
       

เยอืนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมนํ้าตกไรน.์.. ท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด 

นาํทา่นพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดยข้ึนรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 

...เท่ียวเมืองเซอรแ์มท ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์  
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กาํหนดการเดินทาง 

กนัยายน 23-29 กนัยายน 2560 59,900 บาท 

ตลุาคม 22-28 ตลุาคม 2560 67,900 บาท 

ธนัวาคม 04-10 ธนัวาคม 2560 62,900 บาท 

มกราคม 27 ธนัวาคม -02 มกราคม 2561 74,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อาบูดาบี BKK-AUH EY 405 18.20-22.00 06.40 ชัว่โมง 

วนัที่สอง อาบูดาบี–ซูริค AUH-ZRH EY 073 02.20-06.55 6.35 ชัว่โมง 

วนัที่หก ซูริค–อาบูดาบี ZRH-AUH EY 074 11.20-19.25 6.05 ชัว่โมง 

วนัที่หก อาบูดาบี-กรุงเทพฯ AUH-BKK EY 406 23.30-09.10+1 6.40 ชัว่โมง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงอาบูดาบี  

15.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว 

Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย ์(EY) ประตูทางเขา้ท่ี 8 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระใน

การเดินทาง 

 

18.20 น. เดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินแห่งชาติ เอทิ

ฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY 405 

 

22.00 น. เดินทางถึง กรุงอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์  เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

วนัที่ 2 กรุงอาบูดาบี-ซูริค-เมืองชาฟฮาวเซ่น-เมืองชไตน์ อมั ไรน-์อินเทอรล์าเคน  

02.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน

แห่งชาติ เอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY 073 
 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลังจากผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 

 นํ า ท่ าน เ ดินทา ง เ ข ้าสู่  เ มื อง ซู ริ ค ( Zurich) เ ป็น เ มือ ง ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ด ใน 

สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองน้ีเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และวฒันธรรมท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก 

(เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนดคื์อ เมืองเบิรน์) จากการสาํรวจในปี 2006 และ 

ปี 2007 ซริูค ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมืองท่ีมี"คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด"ในโลก 

ซูริค ถูกสรา้งข้ึนโดยชาวโรมนั (เรียกว่า " Turicum ") ในคริสตศตวรรษท่ี 15 

เมืองน้ีอยู่เหนือน้ําทะเลราว 400 เมตร (1,340 ฟุต) และมีทะเลสาบซริูคอยู่

ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล)์ เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าท่ีตั้ง

ขนาบขา้งดว้ยแม่น้ําลิมแมทท่ีไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ดว้ยประชากร

ราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์และยงัประกอบ

ไปดว้ยโบสถเ์ก่าแก่ น้ําพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ท่ีบางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 

ปี บา้นเรือนและรา้นคา้เล็กๆ มากมาย  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฮาวเซ่น (SCHAFFHAUSEN) (ระยะทาง 49 กม.) 

ซ่ึงตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ําไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงาม เต็มไปดว้ยกล่ินไอ
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ของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสิค 

นําท่านชมและสมัผัสความงามของ นํ้าตกไรน ์(RHINE FALLS)น้ําตกท่ีใหญ่

และสวยท่ีสุดในยุโรป น้ําสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเช่ียวกราดทําใหเ้กิดฟองขาว

แตกกระเซ็นยามกระทบกบัแก่งหิน ละอองน้ําท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่ เกิดภาพ

ท่ีงดงามจบัใจ สดูอากาศบริสุทธ์ิ และสมัผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณ 

หลังจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน ์อัม ไรน ์(STEIN AM RHEIN) 

(ระยะทาง 22 กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแมน้ํ่าไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมี

ถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสรา้งมาแต่โบราณ โดยบาง

บา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบา้นมีการวาดภาพสีน้ําปูนเปียก 

fresco บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆเอาไว ้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเคน (INTERLAKEN) (ระยะทาง 185 

กม.) เมืองท่ีมีทิวทัศน์งดงามในดา้นของทะเลสาบอีกเมืองหน่ึง เน่ืองจากเป็น

เมืองท่ีตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งนัน่คือทะเลสาบธูน (THUNER 

SEE) และทะเลสาบเบรียนส ์(BRIENZER SEE) เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูก

โอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขาและสายน้ํา สีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบจะ

ทําใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน อิสระใหท่้านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ

สวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า อินเทอรล์าเคน 

วนัที่ 3 อินเทอรล์าเคน-ยอดเขาจุงเฟรา-ทาซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (GRINDELWALD) (ระยะทาง 19 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดใน

โลกตั้งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด นํา

ท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา 

(JUNGFRAUJOCH) ซ่ึงไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก

อีกของสวิสเซอรแ์ลนด ์ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟราน้ัน ท่านสามารถพบเห็นบา้น

สไตลส์วิสน่ารกัท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป มีทั้งบา้นสีน้ําตาลเขม้ตดักบัหน้าต่าง

สีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมี

เสน่ห์ วิวธรรมชาติท่ีสลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พ้ืนท่ีท่ีปก

คลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดใหท่้านไดช้มความงดงาม

ของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซ่ึงมีความสูงถึง 

13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)  

นําท่านชม กลาเซียรห์รือธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ จากน้ันสนุกสนานกบัการเล่น

หิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ้าน้ําแข็งท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ต้
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ธารน้ําแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน้ําแข็ง ALESTSCH ท่ียาวท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วรพลาดกบัการ

ส่งโปสการด์โดยท่ีทาํการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสุดในยุโรป อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น

และถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เทเที่ยง รบัประทานอาหาร ณ บนยอดเขาจุงเฟรา 
 

 

    บ่าย นําท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเกน้ และ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดย

รถไฟอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา (แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปล่ียน

รถไฟ ซ่ึงรชักาลท่ี 5 เคยเสด็จมาเม่ือปี 2440) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมือง

ทาซ (Tasch)(ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั ELITE HOTEL หรือเทียบเท่า ทาซ 

วนัที่ 4 ทาซ-เซอรแ์มท-เบิรน์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นําท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) (ใชเ้วลานัง่รถไฟ

ประมาณ 16 นาที) เมืองน้ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิ่ง อีกทั้งไดร้บัการยกย่องว่า

เป็นเมืองปลอดมลพิษของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 

ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณข์องสวติเซอรแ์ลนด ์

ใหท่้านไดช้มและถ่ายรปู ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภเูขาท่ีมีช่ือเสียงในเทือกเขา

แอลป์ (Alps)ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาท่ีสูงกว่า 

4,478 เมตร รูปทรงปิรามิดตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเมืองเซอรแ์มท (Zermatt) ในส่วน

ของสวิตเซอรแ์ลนด ์และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของ

อิตาลี เป็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาชม

ความงามไม่เวน้แต่ละวนั “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” น้ีมีความสวยงาม มีเสน่ห ์

เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของลูกอม “ริกวัล่าร”์ และ “พาราเมาท์พิคเจอร”์ โดย

บริษัทภาพยนตร ์พาราเมา้ท ์พิคเจอร ์ของฮอลลีวูด้ ไดนํ้ามาเป็นตราสญัลกัษณ์

ของบริษัทอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสุดในสวิส

ดว้ยความสูงของยอดแมทเทอรฮ์อรน์ท่ีมีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถ

มองเห็นยอดเขาสงูยอดอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดช้ดัเจน  

อิสระใหท่้านเดินเล่นและถ่ายรปูตามอธัยาศยั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ** อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั **  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองทาซ (Täsch) โดยรถไฟ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 16 นาที 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE)(ระยะทาง 227 กม.) เมืองหลวง

ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองโบราณเก่าแก่สรา้งข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดย

มีแมน้ํ่าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้

3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตก

ชาวเมืองไดส้รา้งกาํแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้นําท่านเท่ียวชม

สถานท่ีสาํคญัต่างๆในกรุงเบิรน์ซ่ึงไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
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เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 

ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชม บ่อหมีสี

นํ้าตาล สตัวท่ี์เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นําท่านชม มารก์าสเซ ย่านเมือง

เก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบติูค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะ

กบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลดัเลาะชม ถนนจุง

เคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ย

รา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่

นทรมั อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอ

นาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมี

การสรา้ง Prison Tower จึงเปล่ียนไปใช ้Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน 

และดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรมัใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตั้งนาฬิกา

ดาราศาสตร์เขา้ไป นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ ์Munster ส่ิงก่อสรา้งทาง

ศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1421 อิสระ

ใหท่้านเดินเล่นและเก็บภาพตามอธัยาศัยหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนด์

เนมและซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั BERN HOTEL หรือเทียบเท่า เบิรน์ 

วนัที่ 5 เบิรน์-ลเูซิรน์-ซูริค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 114 กม.) อดีตหัว

เมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า “หลงัคาแห่ง

ทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่าง

เทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา

และไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม นําท่านชมและ

แวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (CHAPEL BRIDGE) ซ่ึง

ขา้มแม่น้ํารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็น

สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียม

กลางน้ํา จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของ

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ี

ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งข้ึนใหม่เกือบหมด 

จากน้ันนําท่านชม รูปแกะสลักสิงโตรอ้งไห ้หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน ( 

LION MONUMENT) เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้

มากนัก อนุสาวรียร์ปูสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ซ่ึง

มีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิสเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียร์ูปสิงโตแห่งน้ีออกแบบ

และแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-

1821 โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกลา้หาญ 
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ซ่ือสัตย์ จงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรัง่เศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกัน

พระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 จากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่หอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่

ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, 

LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น ผา้ลกูไมส้วิส ช็อคโกแลตฯ 

เที่ยง ** อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั **  

บ่าย นําท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 61 กม.)เป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดใน สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และวฒันธรรมท่ีรูจ้กั

กนัทัว่โลก (เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนดคื์อ เมืองเบิรน์) จากการสาํรวจในปี 

2006 และ ปี 2007 ซริูค ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมืองท่ีมี"คุณภาพชีวิตท่ีดี

ท่ีสุด"ในโลก ซูริค ถูกสรา้งข้ึนโดยชาวโรมัน (เรียกว่า " Turicum ") ใน

คริสตศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีอยู่เหนือน้ําทะเลราว 400 เมตร (1,340 ฟุต) 

และมีทะเลสาบซูริคอยู่ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) 

เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าท่ีตั้งขนาบขา้งดว้ยแม่น้ําลิมแมทท่ีไหลมาจากทะเลสาบ

ทางทิศเหนือ ดว้ยประชากรราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

สวิตเซอรแ์ลนด ์และยงัประกอบไปดว้ยโบสถเ์ก่าแก่ น้ําพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ 

ท่ีบางแห่งก็มีอายุมากกวา่ 700 ปี บา้นเรือนและรา้นคา้เล็กๆ มากมาย  

จากน้ันนําท่านสู่ จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตุรสัเก่าแก่ท่ีมีมา

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท่ี์สาํคญัของ

เมืองซริูค ปัจจุบนัจตุัรสัน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสาํคญัของเมืองและยงัเป็น

ศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

สวิตเซอรแ์ลนด์ นําท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster 

Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์

เยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นสาํนักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้อง

เยอรมันอาศัยอยู่ จากน้ันนําท่านเดินเล่นบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร 

เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพง

ท่ี สุดแห่ งห น่ึ งของโลก  ตลอดสองข้า งทางล้วนแล้วแ ต่ เ ป็น ท่ีตั้ ง ของ

หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเคร่ืองประดับ รา้นนาฬิกาและโรงแรม

ระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส 

(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง ตลอด

สองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสรา้งข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง 

ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าต่างไมแ้กะสลกัตาม

อาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า ซูริค 

วนัที่ 6 ซูริค-กรุงอาบูดาบี-กรุงเทพฯ  
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gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

11.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินแห่งชาติ 

เอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY 074 

 

19.25 น. ถึงสนามบิน กรุงอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

23.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ เอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

EY 406 

 

วนัที่ 7 กรุงเทพฯ  

09.10 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 
 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต่์อท่าน: อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ    

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

 มตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ ลดท่านละ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

*.*.*. ทางบริษทัฯไม่มีบริการสาํหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้งสาํหรบัผูใ้หญ่ 3 

ทา่น)  .*.*. 

59,900.-          
  6,500.- 
20,000.- 

                 2,400.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

หมายเหตุ : 

 กฎของสายการบินน้ี จะตอ้งออกตัว๋ก่อน 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 20,000 บาท 

ตอ่ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

กาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบญัชี นายอภิวฒัน ์ จติตป์รารพ (หรือสัง่จ่ายเช็ค) 
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ธนาคาร เลขที่บญัชี สาขา ประเภทบญัชี 

กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรพัย ์

ไทยพาณิชย ์ 404-841630-8  อาคารสาทร สแควร ์ ออมทรพัย ์

กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร ์ ออมทรพัย ์

กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรพัย ์

ค่าทวัรร์วม :  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบดูาบี-ซริูค-อาบดูาบี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั  

โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์(EY) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 

 ค่าหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ

วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปคนขบัรถ  วนัละ 2  ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 5 วนั คิดเป็น 10 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และ

กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือน

ตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ

การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้ม)ี 
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 10 วันทาํการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือเดินทางตัวจริงพรอ้มสาํเนา (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก 
- หนังสือเดินทาง (พลาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไป

ต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรบัท่านที่มีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความ

กรุณา แนบมาดว้ย เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทูต  และสาํเนาของหนา้ที่มีเชงเกน้วีซ่าหรือตราประทบัเขา้ออก

ประเทศตา่งๆ) 
- รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนหลงัฉากสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm  
x 45 mm หรือ 1.5 X 2 น้ิว  2  รูป  (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

- สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  
- สาํเนาใบสูติบตัรกรณีที่เด็กที่มีอายุตํา่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มตรา

ประทบัรบัรองจากบริษทัฯ ที่จดทะเบียนการแปลอยา่งถูกตอ้ง) 
- สาํเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษ สามารถแปลเองได)้ 
- สํา เนาใบหย ่าหร ือสํา เนาใบมรณะบตัร  (กรณีคู ่สมรสเส ียช ีว ิต ) (แปลเป็น

ภาษาองักฤษ สามารถแปลเองได)้ 
- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ สามารถแปลเองได)้ 
- หลกัฐานการเงิน   

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัรพรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร 
ในทุกหนา้ท่ีมีรายการเดินบญัชีของผูส้มคัร ท่ีไมมี่การระบุช่ือบญัชีหรือ เลขท่ีบญัชี ไมส่ามารถใชย้ื่นได ้(ตอ้ง

ประกาศจากศูนยร์บัยื่นวีซ่า  
สถานทูตในกลุ่มเชงเกน้ทั้งหมดจะเริ่มทาํวีซ่าดว้ยระบบใหม่ตั้งแตว่นัท่ี 14 พฤศจกิายน 56 เป็นตน้ไป เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเกน้ สถานทูตในกลุ่มเชงเกน้ประจาํประเทศไทยจะปรบัเปล่ียน

ขั้นตอนการสมคัรวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแตว่นัท่ี 14 พฤศจกิายน 56 เป็นตน้ไปโดยใชร้ะบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ ์» 

นับจากวนัท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ ผูท่ี้ประสงคย์ื่นคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้จะตอ้งมายื่นเอกสารดว้ยตนเอง เน่ืองจากจะมีการ

บนัทึกขอ้มูลทางกายภาพของผูส้มคัร  (สแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจติอล) ขอ้มูลของผูส้มคัรจะไดร้บับนัทึกไวใ้น

ระบบฐานขอ้มูลวีซ่า (Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเกน้สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้(อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ี สถานฑตูไม่สามารถดึงขอ้มูลจากลุ่มเชงเกน้ท่ีท่านไดเ้คยสแกน

ลายน้ิวมือไว(้ไม่รวมถึงการสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซ่าองักฤษ)  สถานฑตูอาจขอใหท่้านมาสแกนลายน้ิวมือใหม่ได ้

ทั้งน้ีข้ึนกบัดลุยพินิจของแต่ละสถานฑตู) หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัระบบการรกัษาขอ้มูลวีซ่า VIS  ท่านสามารถอ่าน

รายละเอียดไดท้างเว็บไซต ์ http://ec.europa.eu/vis 
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แปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาเยอรมนั) 

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัร พรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น 

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร (สาํเนา) 

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัร พรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร (ฉบบัแปล)  (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาฝรัง่เศส) 

กรณีเงินฝากออมทรพัย/์ เผ่ือเรียก / สะสมทรพัย ์ท่าน ตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 

6 เดือน โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรบัสมุดก่อนวนัที่จะยืน่วีซ่า 30 วนั เช่น หากท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัที่ 

1 มีนาคม 2556 การปรบัสมุดบญัชีตอ้งปรบัยอดบญัชี หลงัวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2556 เท่านั้น 

(สถานฑูตไม่รบัพจิารณาบญัชีฝากประจาํ และ กระแสรายวนัในทุกกรณี) 
 

หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้า

หยุด  
พรอ้มประทบัตราของบริษทั 
กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้ม 
ทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มตรา

ประทบัรบัรองจากบรษิทัฯ ที่จดทะเบียนการแปลอย่างถูกตอ้ง) 

กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

สาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 
เด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 

หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้ง

มีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บั

บุตรกบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของ

บิดาและมารดา) 
กรณีเป็นแม่บา้น  

• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามี

ก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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หรือ ภาษาเยอรมนั 
*** ทางสถานทตูไมใ่หดึ้งเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงท่ียื่นวีซ่ากรุ๊ป 

ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหนา้ เพ่ือแจง้ใหส้ถานทตูรบัทราบ*** 

****************************** 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการยืน่ที่เป็นภาษาไทย จะตอ้งแนบเอกสารที่เป็นการแปลเป็นภาองักฤษจากศูนย์

การแปลพรอ้มตราประทบัรบัรองจากบริษทัฯ ที่จดทะเบียนการแปลอย่างถูกตอ้ง) หากลูกคา้ไม่สะดวกทาํการ

แปลเองทางบริษัทฯ จะทาํการส่งแปลให ้ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนฉบบัละ 300 บาท.- 
หมายเหตุ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไป
ในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

 ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
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กนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั 
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้า
ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ  

ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 



 

12 

 ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์.........................................................วันเดินทาง...................................................... 

ช่ือผู้ติดต่อ.......................................................โทรศัพท.์........................................................... 

โทรศัพทมื์อถือ....................................แฟกซ์..............................อเีมล....................................... 

กรุณาชําระค่ามดัจําทวัรท่์านละ 20,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรสํ์าหรบัท่านทีม่ดัจําเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจาํ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ํารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้จอง                 

       (……………………………………) 

          วันที่........................................ 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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