บินด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) : ขึ้นเครือ่ งสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
EK 385
01.15 – 04.45
BKK(สุวรรณภูมิ) – DXB(ดูไบ)
EK 087
08.40 – 13.20
DXB(ดูไบ) – ZRH(ซูริค)
EK 090
15.15 – 23.45
GVA(เจนี วา) – DXB(ดูไบ)
EK 384
02.50 – 12.15
DXB(ดูไบ) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
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มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** บินเข้าสวิสเซอร์แลนด์ ได้ทุกวัคซีนฉีดครบโดสแล้ว
DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอน
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2

ดูไบ – สนามบินซูริค – ซูริค - ลูเซิ รน์ – สิ งโตหิ นแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล (–/–/D)

01.15

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK385 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานเมื อ งซู ริ ค ประเทศสวิ ส เซอร์แ ลนด์ โดยสายการบิน EMIRATES
AIRLINES เทีย่ วบินที่ EK087 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซูริค ประเทศสวิ สเซอร์แลนด์ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทางการธนาคาร การเงิน และตลาดหลักทรัพย์ทใ่ี หญ่เป็ นอันดับ4ของโลก

04.45
08.40
13.20
เที่ยง

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิน)
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นาท่านชมย่านเมือ งเก่ า LINDERHOF โบสถ์ใ นสมัยกลาง และมหาวิหารคู่บ้านคู่เ มือ ง กรอสมุนเตอร์
(GROSSMUNSTE CHURCH) ซึ่งถือ เป็ นสัญ ลักษณ์ ของเมือ งซูริค ถัดมาคือ โบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีช่ือ ว่า
PETERSKIRCHE หรือ ST.PETER’S CHURCH โดยด้านบนสุดเป็ นทีต่ งั ้ ของหน้าปั ดนาฬิกาทีใ่ หญ่ท่สี ุดใน
โลก และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (FRAUMUNSTER ABBEY) ทีม่ หี น้าต่างกระจกสีอนั สดใสสวยงาม อิ ส ร ะ
ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิสเซอร์แลนด์ ทีถ่ ูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
จากนัน้ พาท่านชม สิ งโตหิ นแกะสลัก (DYING LION OF LUCERNE) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสทีเ่ กิดจากการปฏิวตั ใิ นฝรังเศสเมื
่
่อปี ค.ศ.1792
ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ ารอยส์ (Reuss
River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ท่มี หี ลังคาที่เก่าแก่ท่สี ุดในยุโรป
สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิ าสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
จากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
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คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า

DAY 3

ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อิ นเตอร์ลาเคน – ทาซ

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกริ นเดอวาลด์ (GRINDELWALD) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ตงั ้ สถานี
รถไฟขึ้นสู่ เขาจุงเฟรา (JUNGFRAU) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา
เป็ นพืน้ ทีม่ รดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาคณะนังรถไฟท่
่
องเทีย่ วธรรมชาติ ขึน้ พิชติ ยอดเขาจุง
เฟรา ทีม่ คี วามสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้ สู่ยอดเขาท่านจะได้
ผ่านชมธารที่มขี นาดใหญ่จนถึง สถานี รถไฟจุงเฟรายอร์ค (JUNGFRAUJOCH) สถานีรถไฟทีอ่ ยู่สูงที่สุด
ในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้าน้ าแข็ง (Ice Palace) ทีแ่ กะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ าแข็งลึกถึง 30
เมตร พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (SPHINX TERRACE) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง
3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีถ่ งึ ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch Glacier
ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ ไม่ควรพลาดกับ
การส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณีย์ทส่ี ูงที่สุดในยุโรป นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้าเส้นทาง
เดิม ให้ท่ า นได้ช มวิว ทิว ทัศ น์ ท่ีส วยงามและแตกต่ า งกัน จนถึง สถานี ร ถไฟ เมื อ งลาวท์ เทอบรุน เนิ น
(LAUTERBRUNNEN)

(B/L/D)
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เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ ประตูสู่ ZERMATT (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
อิสระเดินเล่นและเก็บภาพภายในเมืองทาซ และพักผ่อนเพือ่ วันรุ่งขึน้ จะได้นงรถไฟเดิ
ั่
นทางสูเ่ มือง เซอร์แมท
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า

DAY 4

ทาซ – เซอร์แมท - กรุงเบิรน์ – บ่อหมีสีน้าตาล – มาร์กาสเซ (B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเปลีย่ นบรรยากาศ นัง่ รถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองทีไ่ ม่อนุญาตให้รถยนต์วงิ่ และเป็ น
เมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าปลอดมลพิษทีด่ ขี องโลก เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรสี อร์ท ยอดนิยม
ที่ได้รบั ความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ ามัน
เชื้ อ เพลิ ง แต่ ใ ช้ แ บตเตอรี่ เ ท่ า นั ้น และยั ง มี ฉ ากหลั ง ของตั ว เมื อ งเป็ นยอดเขา แมททอร์ ฮ อร์ น
(MATTERHORN) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นยอดเขาทีม่ รี ูปทรงสวยทีส่ ุดในสวิส นาท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองสวรรค์
แห่งกีฬาสกี และการท่องเทีย่ วในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็ นเมืองเล็กๆ ตัง้ อยู่ในหุบเขา Mattertal ในความสูงที่
1620 เมตรจากตีนเขา เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพืน้ เมือง คือ พนักงานโรงแรม
และร้านอาหาร ซึง่ รายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเทีย่ วในช่วงฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
ได้เวลาพออันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ทาซ
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เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ (BERN) เมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัวโมง)
่
ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยัง
ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีม่ คี ุณภาพชีวติ ที่ดที ่สี ุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชม บ่อหมีสี
น้าตาล (BEAR PARK) สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์

นาท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์ จึง
เหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มี
ระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ทีม่ ี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัวโมงในการตี
่
บอกเวลาแต่ละครัง้ นาท่านแวะ
ถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิง่ ก่อสร้างทางศาสนาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1421 ประตูจะมีภาพทีบ่ รรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ายของพระเจ้า
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
WALDHORN HOTEL, BERN หรือเทียบเท่า
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DAY 5

มองเทรอซ์ – ปราสาทชิ ลยอง - โลซานน์ – ศาลาไทย – เจนี วา

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอิ นกลับประเทศ
ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **
จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมือง เวเว่ย์ VEVEY เมืองสวยน่ ารักที่ตงั ้ อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมือง
ตัง้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่อื เสียงของเวเว่ยม์ มี ากขนาด
ว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็ น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss
Riviera เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรียช์ าลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้ าชาว
อังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ยเ์ ป็ นสถานทีพ่ กั กายใจในบัน้ ปลายของชีวติ
ออกเดินทางสูเ่ มือง มงเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองตาก
อากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ทส่ี วยงาม
นาท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิ ลยอง CHILLON CASTLE (ด้านนอก)ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้าง
บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แต่ยุคโรมันเรืองอานาจโดยราชวงศ์ซาวอยโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ควบคุม
การเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าทีจ่ ะ สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ ต้หรือจากตะวันตกสูต่ ะวันออก
ของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวทีไ่ ม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จงึ
เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่งึ เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่งนี้จงึ เป็ นอนุสาวรียแ์ ห่งความ
เกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ซาวอย โดยมีคน
หนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็ นผูน้ าต่อต้าน แต่ทา้ ยทีส่ ุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวติ คนหนึ่งหนี
หายไป ส่วนอีกคนหนึ่ง ถูกจับขังคุกล่ามโซ่ไว้ทป่ี ราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนทีร่ าชวงศ์ซาวอย จะถูก
ทาลายอย่างสิน้ เชิงจากกองทัพแห่งเบิรน์ ในปี ค.ศ.1536
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(B/L/D)

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา เป็ นเมืองที่สวยงามและมีเสน่ ห์ตามธรรมชาติ และยังเป็ นเมืองที่มปี ระวัตศิ าสตร์อนั
ยาวนานย้อนกลับไปได้ถงึ ศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันย้ายถิน่ ฐานแผ่อทิ ธิพลเข้ามาถึงบริเวณทีร่ าบลุ่มแห่งนี้
นอกจากนี้เมืองโลซานน์ ยังเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเมื่อครัง้ ยังทรงพระเยาว์
อีก ด้ว ย น าท่ า นชมเมือ งโลซานน์ ชมตัว เมือ งเก่ า สมัย โบราณ ผ่ า นชมมหาวิท ยาลัย แห่ ง โลซานน์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมย่านปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอร์ทเธอดามอันเก่าแก่
เริม่ ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1718 เป็ นอาคารแบบโกธิคทีม่ คี วามสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย แวะถ่ายรูปหน้า
พิพธิ ภัณฑ์โอลิมปิ กสากล ซึ่งตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเนินเขา มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบทีง่ ดงาม นาท่าน
ชม สวนสาธารณะ ทีม่ รี ูปปั ้นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9
เมื่อครัง้ ยังทรงพระเยาว์ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์
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เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
ท่านเดินทางสู่ กรุงเจนี วา (GENEVA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงและ
มีความสาคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองตัง้ อยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาทีไ่ หลรวมเข้ากับแม่น้า
โรห์น (Rhone river) และเป็ นแหล่งน้าจืดทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรป อีกทัง้ กรุงเจนีวา ได้รบั การยก
ย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็ นที่ตงั ้ ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ หลายองค์กร
เช่น สานักงานใหญ่ขององค์ก ารสหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การ
การค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็ นสถานที่จดั ตัง้ องค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ.
1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864

คา่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
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พักที่

BERNINA HOTEL, GENEVA หรือเทียบเท่า

DAY 6

น้าพุเจ็ทโด้ – นาฬิ กาดอกไม้สวนอังกฤษสนามบินเจนี วา – สนามบินดูไบ

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม น้าพุเจ็ทโด้ (THE JET D’EAU) สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาตัง้ อยู่กลางทะเลสาบเลอมังค์ หรือ
ทะเลสาบเจนีวาเป็ นน้ าพุทไ่ี ด้รบั การยอมรับว่ามีความสูงและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก โดยน้าพุสามารถพุ่งได้
สูง สุ ด ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุ ต ) น าท่ า นแวะถ่ า ยรูป กับ นาฬิ กาดอกไม้ ส วนอัง กฤษ (JARDIN
ANGLAIS) ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา

(B/-/-)

23.45

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ เจนี วา ประเทศสวิ สเซอร์แลนด์ เพื่อ ให้ท่านได้ทา Tax
Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK090 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)

DAY 7

ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

02.50

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK384 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)

15.15

12.15

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิน)
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กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

30 มี.ค. – 05 เม.ย. 65

03 – 09 เมษายน 65

08 - 14 เมษายน 65

09 – 15 เมษายน 65

10 – 16 เมษายน 65
17 – 23 เมษายน 65

รายละเอียดไฟลท์บิน
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

69,999

69,999

69,999

9,000

69,999

69,999

69,999

9,000

79,999

79,999

79,999

10,000

79,999

79,999

79,999

10,000

79,999

79,999

79,999

10,000

69,999

69,999

69,999

9,000
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24 – 30 เมษายน 65

01 - 07 พฤษภาคม 65

08 – 14 พฤษภาคม 65

11 – 17 พฤษภาคม 65

22 - 28 พฤษภาคม 65

EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20
EY407BKK-AUH 21.05-00.30
EY073AUH-ZRH02.20-07.45
EY052GVA-AUH11.25-19.40
EY402AUH-BKK21.45-07.20

69,999

69,999

69,999

9,000

69,999

69,999

69,999

9,000

69,999

69,999

69,999

9,000

69,999

69,999

69,999

9,000

69,999

69,999

69,999

9,000

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 45 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน EMIRATE AIRLINES อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น
7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่ าทิปพนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุ เ ทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 45 EURO ต่ อ ทริ ป ต่อ ลู กค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
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-

ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ย่นื วีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ ออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่ เพือ่ ใช้ในการเช็คอินขาไป (กรณีมกี ารบังคับใช้)

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น
ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้
รับยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้า
มาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ี
นังราคาพิ
่
เศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
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- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดิ นทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครั ้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
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- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั ้ น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้ งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
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-

-

-

(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เ พียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุ ด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
1.

2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
พร้อมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาว จานวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
ใบหูแ ละคิ้ วจะต้อ งปรากฏบนภาพถ่ า ยภาพถ่ า ยจะต้อ งครอบคลุ ม ถึ ง
ศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของ
ภาพอย่างชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
• กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงานราชการ
• กรณีเกษียณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ
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(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

5.
6.
7.
8.
9.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลักเท่านั้น
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่นวีซ่า
สาเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
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• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านได้ในทุกกรณี ว่าสามารถใช้ยื่นได้หรือไม่ ทั้งนี้ รูปถ่าย
ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเท่านั้น หากทางศูนย์ยื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่าน
โปรดให้ความร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า
• หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม ดังนั้น
หากท่านมีความจาเป็ นในการใช้พาสปอร์ตเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
• ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ
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