
 

 

บินด้วยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณ

ภูมิ (BKK) 



 

 

EY407 
BKK(สุวรรณภมูิ) – AUH(อาบูดา

บี) 
21.30 – 00.30 

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

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

EY402 
AUH(อาบูดาบ)ี – BKK(สุวรรณ

ภูมิ) 
21.45 – 07.20 

**โหลดกระเปา๋สัมภาระโดยน้า้หนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กิน 1ชิ้น) และ ถอืขึน้

เครือ่งบินไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ยขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 

** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง 

** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านั้น  

** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และท้าความ

สะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน 

** บริการเจลล้างมือตลอดทริป  

** บินเข้าสวิสเซอร์แลนด์ ได้ทุกวัคซีนฉีดครบโดสแล้ว 

 

 

 

 



 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – อาบูดาบี   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ 

              บนเครื่องบนิ) 

18.30   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 

และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

21.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดย

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407  ** มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **  

 

DAY 2 อาบูดาบ ี– สนามบินซูริค – กรงุเบิร์น – บ่อหมสีีน้า้ตาล – มาร์กาส

เซ – เจนวีา – นาฬกิาดอกไม ้– น้า้พุเจด็โด้     (–/L/–) 

23.10 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพื่อแวะ  

                เปลี่ยนเครื่อง) 

02.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสาย

การบิน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY073 ** มี

บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ ** 

05.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ  

น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศซึ่งได้รับการ

ยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 

นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่

ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น้าท่านชม บ่อหมีสีน้้าตาล (BEAR PARK) 

สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น   



 

 

 น้าท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบู

ติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 

200-300 ปี น้าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุด

ของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของ

เก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” 

ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง น้าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ 

Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้าย

ของพระเจ้า   

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

 น้าท่านเดินทางสู่  เมืองเจนีวา (GENEVA) (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่ วโมง)  เจนีวาเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ รองจากซูริค น้าท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (JARDIN 

ANGLAIS) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและ

นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบ

สีฟ้า ชมนาฬิกาดอกไม้  (L’ HORLOGE FLEURIE) , อนุเสาวรีย์แห่งการ

รวมชาติ   (MONUMENT NATIONAL) , น้้ าพุ เจ็ดโด้   (THE JET D’ 

EAU) น้าท่านเยี่ยมชมเขต เมืองเก่าของเจนีวา (GENEVA OLD TOWN) 

เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสายเล็กๆ น้าท่านเยี่ยมชม 



 

 

วิหารเซนต์ปิแอร์  (ST. PIERRE CATHEDRAL) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 

850 ปี ที่มีร้านค้าน่ารักมากมาย ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง 

ค่้า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  NASH AIRPORT HOTEL , GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – ทาซ – เซอร์แมท – ไวซ์ (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมือง มงเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม  

น้าท่านถา่ยรูปกับ ปราสาทชลิยอง CHILLON CASTLE (ด้านนอก)

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหนิริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่

ยุคโรมันเรืองอ้านาจโดยราชวงศ์ซาวอยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการ

เดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะ สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่

ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทาง

เดียวที่ไมต่้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือน

ด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี ปราสาทแห่งนี้จึงเป็น

อนุสาวรีย์แห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้าน

การเอารดัเอาเปรียบของราชวงศ์ซาวอย โดยมีคนหนุม่เลือดร้อนแห่งเจนี

วา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้้าต่อต้าน แต่ท้ายที่สุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวิต คน

หนึ่งหนหีายไป ส่วนอีกคนหนึ่ง ถูกจับขังคุกล่ามโซ่ไว้ทีป่ราสาทชิลยอง

นานถึง 4 ปี ก่อนที่ราชวงศ์ซาวอย จะถูกท้าลายอย่างสิ้นเชิงจากกองทัพ

แห่งเบริ์นในปีค.ศ.1536  



 

 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

  น้าท่านเดินทางสู่ หมูบ่้านทาซ ประตสูู่ ZERMATT (ใช้เวลาเดินทาง   

                ประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถไฟเพื่อเดินทางเข้าสู ่

                เซอร์แมท  

น้าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองที่

ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดี

ของโลก เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับ

ความนิยมสูง  เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้้ามันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมี

ฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (MATTERHORN) ที่ได้

ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส น้าท่านชมเมืองเซอร์แมท 

เมืองสวรรค์แห่งกีฬาสกี และการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็นเมือง

เล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา Mattertal ในความสูงที่ 1620 เมตรจากตีนเขา เป็น

เมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงาน

โรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยว

ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว  



 

 

 

 

ค่้า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 เดินทางสู่เมือง VISP เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

พักที่  BAXTER HOTEL, VISP ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4 นัง่รถไฟกลาเซยีเอก็เพรส รถไฟดว่นทีว่ิง่ชา้ทีสุ่ดในโลก – เมอืง  

              อนัเดอร์แมท – เมอืงอนิเทอร์ลาเกน้     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านนั่ง รถไฟกลาเซียเอ็กเพรส ออกจากหมู่บ้านเซอร์แมท หรือ บริก 

กลาเซีย เอ็กเพรสเป็น รถไฟด่วนช้าที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายโรแมนติค

ของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นรถไฟแบบ  PANORAMIC VIEW หน้าต่างและ

หลังคาตู้โบกี้จะเป็นกระจกใส ให้ท่านสามารถชื่นชม วิวอันสวยงามสอง

ข้างทางได้อย่างชัดเจน จนถึงสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) ซึ่ง

เป็นเมืองเล็กๆ ทีรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ มีบ้านเรือนแบบชาเลย์สวิส ที่

มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพเก็บบรรยากาศความสวยงาม

อันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก ระหว่างทางผ่านแนวเขาแสนสวยที่ปกคลุมด้วย

หิมะเดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขา  



 

 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 45 นาที) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสอง

ทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (TUNE LAKE) และ 

ทะเลสาบเบรียนซ์ (BRIENZ LAKE) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูก

ขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม 

 
ค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

พักที่         STELLA SWISS QUALITY HOTEL, INTERLAKEN ระดับ 4 ดาว หรือ 

                เทียบเท่า 



 

 

 

DAY 5 กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF    

              EUROPE – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล        

                                                                                                (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) เมืองตากอากาศที่

สวยงาม 

แถมพเิศษ!! พาขึน้กระเช้าใหมล่า่สุด EIGER EXPRESS เปน็กระเช้าสาม

ขาทีท่นัสมยัทีสุ่ดในโลก 

น้าท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเปน็กระเช้า

หรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลกเปน็ระบบผสมผสานของ

กระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเขา้ด้วยกันมีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะ

น้าท่านขึน้จากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานอีายเกอรก์ลาเซียร ์Eiger 

Glacier ในเวลาเพียง 15 นาทีจากนั้นน้าท่านโดยสารรถไฟตอ่ขึ้นสู่ยอด

เขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อถึง

ยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนยีภาพอันงดงามของยอดเขามากมาย

ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีจากนั้นอิสระใหท้่านได้สัมผสัหิมะพรอ้มเก็บภาพ

บรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้้าทะเล 3,454 เมตร

เเละเมื่อปี คศ.2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่

มรดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยุโรป น้าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยว

ธรรมชาติ ขึ้นพิชติยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 

11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่าน

ชมธารที่มีขนาดใหญ่จนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ 

(JUNGFRAUJOCH) สถานีรถไฟทีอ่ยู่สูงที่สดุในยุโรป (Top of Europe) 

เข้าชมถ้้าน้้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้้าแข็งลกึ

ถึง 30 เมตร   



 

 

 

พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (SPHINX TERRACE) จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน

ยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึง

ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุด

ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย 

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและ

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด

โดยที่ท้าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป น้าคณะเดินทางลงจากยอดเขา

โดยไม่ซ้้าเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกัน

จนถึง สถานีรถไฟ เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) 



 

 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ระยะทาง 65 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของ

สวิสเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา    

 จากนั้นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (DYING LION OF LUCERNE) ที่

แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้า

หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม

สะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด

ข้ามผ่านแม่น้้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์

ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของ

ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส 

เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง,   มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นต้น 



 

 

 
ค่้า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 6 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบาน 

              โฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส                 (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่

ส้าคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการธนาคาร 

การเงิน และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก  

น้าท่านชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมัยกลาง และมหาวิหาร

คู่บ้านคู่เมือง กรอสมุนเตอร์ (GROSSMUNSTE CHURCH)  ซึ่งถือเป็น

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ มื อ ง ซู ริ ค  ถั ด ม า คื อ โ บ ส ถ์ อี ก แ ห่ ง ห นึ่ ง  มี ชื่ อ ว่ า 

PETERSKIRCHE หรือ ST.PETER’S CHURCH โดยด้านบนสุดเป็น

ที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(FRAUMUNSTER ABBEY) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม อิสระ

ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

 น้าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (NIEDERDORF) เขตหมู่บ้านโบราณ

อีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคาร

บ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเยี่ยม มี

ร้านค้าจ้าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจ้านวนมาก น้าท่านเดินทางสู่ 

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (BAHNHOFSTRASSE) เป็นย่านธุรกิจการค้า

ส้าคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จัก

ในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า 

ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจาก

ถ น น บ า น โ ฮ ฟ ซ ต ร า ส เ ซ อ  คื อ  ถ น น อ อ กั ส ติ น เ น อ ร์ ก า ส 

(AUGUSTINERGASSE) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง 

ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก 

สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง 

ค่้า  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

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

08.00 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   

                 เพื่อให้ท่านได้ท้า Tax Refundและเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ 

10.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE โดย

สายการบิน  ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074  ** มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.30 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศUAE (เพื่อแวะ 

                เปลี่ยนเครื่อง) 

21.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402  ** มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

DAY 8   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครือ่งดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

07.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ  

                ภาพและความประทับใจ   

 

 

** หากลกูค้าทา่นใดทีจ่้าเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหนา้ของบริษัท ทกุครัง้กอ่นทา้การออกตัว๋เนือ่งจากสายการบินอาจ

มกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์

บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของ

ตวัทา่นเอง ** 

 

 



 

 

อัตราคา่บรกิาร 

กา้หนดการ

เดนิทาง 

รายละเอียด

ไฟลท์บิน 

ผู้ใหญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราทา่น

ละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่ 

เดก็มเีตยีง 

(อายุไมเ่กิน 

12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่

เดก็ไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กิน 

12 ปี) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

26 ธค. – 02 มค. 

65 

EY407/073 BKK-

AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-

AUH-BKK 

89,999 89,999 86,999 
13,00

0 

27 ธค. – 03 มค. 

65 

EY407/073 BKK-

AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-

AUH-BKK 

89,999 89,999 86,999 
13,00

0 

28 ธค. – 04 มค. 

65 

EY407/073 BKK-

AUH-ZRH 

EY074/402 ZRH-

AUH-BKK 

89,999 89,999 86,999 
13,00

0 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ตาม

ธรรมเนยีม 70 ยโูร (EURO) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ 

ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 



 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

**  (ไมม่ีที่นัง่บนเครือ่งบิน) 

 

อัตราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใชจ้่ายการจอง

ทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้้องเครื่องบิน สายการบินอนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมนี้า้หนกัไมเ่กนิ 25 ก.ก. (1 

ชิ้น) และ ถอืขึน้เครือ่งบินไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้

เจ้าหน้าทีจ่ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อทา่น(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

ก ร ณี มี ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละ

สถานที่ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 

EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 

2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยว + ค่าบริการยื่นวีซ่า (5,500 บาท) 

 

 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชา้ระเงนิ 

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 

30,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ 

กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่น

หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

- ช้าระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้วทั้งหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก

ประเทศฯลฯ 



 

 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออก

เอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

-  

เงือ่นไขส้าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 15 ท่าน หาก

ต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , 

ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ



 

 

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ก่อนการเดินทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่ม

จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่ง

ส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ 

ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 



 

 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็น

ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. 

การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ

สว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืน

ได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป

อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อย

แล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ

ขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณี

ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ใหท้่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก  เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

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

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  



 

 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจาก

สายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล 

, ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช้าระเงินค่าทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบรกิาร ** 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

ฉบับจริง มีอายุ 

การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่้ากว่า 2 หน้า 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด)์ 



 

 

พร้อมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จ้านวน 2 รูปขนาด 3.5 

ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบน

ใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้อง

ครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-

80% ของภาพอย่างชัดเจน 

3. หลักฐานการท้างาน/การเรียน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 

3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการค้า 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุ

ต้าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  

TO WHOM IT MAY CONCERN แทน ก า รระ บุชื่ อ ประ เ ทศ 

จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตรา

ประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงาน

ราชการ   

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ หรือ 

จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับ

หน้าที่การงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ  

 



 

 

(จดหมายรับรองการท้างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัด

ยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้

ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ 

เป็นหลักเท่านั้น   

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน 

ต้องมีตราประทับจากธนาคาร อัพเดทยอดเคลื่อนไหววันที่เป็น

ปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า  

5. ส้าเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี) 

6. ส้าเนาบตัรประชาชน และ ส้าเนาทะเบียนบ้าน 

7. ส้าเนาทะเบียนสมรส / ส้าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

8. ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

9. ส้าเนาสตูิบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณเีปน็เด็กอายุต่้ากวา่ 20 ปีบรบิูรณ์และไมไ่ดเ้ดนิทาง

พรอ้มบิดาหรือมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความ

ยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุ

ว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่ง

ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  



 

 

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่ง

ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

 

กรณีรับรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครัว  

(เกี่ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่น

เอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

 หนงัสอืรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง 

ระบุชื่อเจา้ของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชือ่ผูถ้กูรบัรองด้วย มี

อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้

ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน 

ต้องมีตราประทับจากธนาคาร อัพเดทยอดเคลื่อนไหววันที่เป็น

ปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ต้องเปน็สมุดบญัชเีลม่เดียวกนั

เทา่นัน้*** 

 เอกสารเพ่ืออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ: 

 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์เพื่อสแกน

ลายนิ้วมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด ์

โดยประมาณ 10-15 วันท้าการ 

 ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านได้ในทุกกรณี ว่า

สามารถใช้ยื่นได้หรือไม่ ทั้งนี้รูปถ่ายของท่านจะถูกพิจารณาโดย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเท่านั้น หากทางศูนย์ยื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวน

ท่านโปรดให้ความร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า  

 หลังจากที่ผู้สมัครได้ท้าการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่า

สวิตเซอร์แลนดแ์ล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท้าการยืม

หนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท้าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจ้าเป็นในการใช้พาสปอร์ตเพื่อเดินทาง 

กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้

เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณถีูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 


