


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2 สนามบินซูริค	-	เมืองซูริค	(Zurich)	-	โบสถฟรอมุนสเตอร	-	เมืองลูเซิรน	-
สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-
แมนํารอยส	-	มหาวิหารกรอสมุนเตอร

พักที่	IBIS
HOTEL
,LUCERNE
หรือเทียบเทา

3 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	JUNGFRAUBAHN	-	ไอซพาเลซ	-	ลาน
สฟิงซ	-	ธารน้ําแข็งอเลิทซ	กลาเซียร	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	เมืองเซ
อรแมท

พักที่	ELITE
HOTEL
,TASCH	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเซอรแมท	-	แมทเทอรฮอรน	-	กรุงเบิรน	-	บอหมีสีนําตาล	-	มารค
กาสเซ	-	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	-	ถนนกรัมกาสเซ	-	หอนาฬิกาประจําเมือง
หรือ	นาฬกาไซทกล็อคเคน	-	โบสถ	Munster

พักที่
METROPOLE
HOTEL
,BERN	หรือ
เทียบเทา

5
มองเทรอซ	-	ปราสาทชิลลอง	/	ปราสาทชิลยอง	-	เมืองเวเวย	-	ทะเลสาบ
เจนีวา	-	อนุสาวรียชาลีแชปลิน	-	เมืองโลซานน	-	พิพิธภัณฑโอลิมปิก	โล
ซานน	-	สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง	3	ตัว	ปิดหู	ปิดปาก	ปิดตา	หรือ	สวน
สาธารณะเดอน็องตู	-	ศาลาไทย

พักที่	AGORA
SWISS
NIGHT
,LAUSANNE
หรือเทียบเทา

6 เมืองเจนีวา	-	นําพุเจ็ตโด	-	ทะเลสาบเจนีวา	-	นาฬิกาดอกไม	-	สนามบิน
เจนีวา	-	เมืองอันเนอซี

7 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

1	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 ฿53,999 ฿53,999 ฿52,999 ฿8,500



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
15.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	9	เคานเตอร	T	สายการบิน	ETIHAD

AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.20	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY405	(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง)

22.00	น.	เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทางสูเมืองเวนิส	ดวยเที่ยวบินที่	EY073(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลา

เดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง)
06.50	น.	ถึงสนามบิน	เมืองซูริค	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซูริค	เมืองใหญและศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด

รวมทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการธนาคาร	การเงิน	และตลาดหลักทรัพยที่ใหญเป็นอันดับ4ของโลก
นําทานชมยานเมืองเกา	LINDERHOF	โบสถในสมัยกลาง	และมหาวิหารคูบานคูเมือง	กรอสมุนเตอร

(Grossmunste	Church)	ซึ่งถือเป็นสัญลักษณของเมืองซูริค	ถัดมาคือโบสถอีกแหงหน่ึง	มีชื่อวา	Peterskirche
หรือ	St.Peter’s	Church	โดยดานบนสุดเป็นที่ตั้งของหนาปัดนาฬิกาที่ใหญที่สุดในโลก	และโบสถฟรอมุนสเตอร
(Fraumunster	abbey)	ที่มีหนาตางกระจกสีอันสดใสสวยงาม	อิสระทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย



จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(Lucerne)	(ระยะทาง	65	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา
จากน้ันพาทานชม	สิงโตหินแกะสลัก	(Dying	Lion	of	Lucerne)	ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ	เพื่อเป็น

อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.1792
ชมสะพานไมชาเปล	(Chapel	Bridge)	ซึ่งมีความยาวถึง	204	เมตร	ทอดขามผานแมน้ํารอยส	(Reuss	River)

อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน	เป็นสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป	สรางขึน้เมื่อปี
ค.ศ.1333	โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส	ตลอดแนวสะพาน
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส	เชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน

Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	HOTEL	,	LUCERNE	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย	ซูริกมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทั้งแหลง
ชอปป้ิงที่ทันสมัย	เมืองซูริกแวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบที่มีน้ําใสสะอาด
จนสามารถดื่มได	เมืองที่งดงามแหงน้ีจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเที่ยวชม
และรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ยังเป็นมหานครแหง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี	นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชรพลอยและ
รานนาฬิกาที่สวยงามเลิศหรูแลว	ยังมีสถานที่และกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู

โบสถสวยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่9แหงนีมีชื่อเสียง	เพราะหนาตางใน
โบสถประดับดวยกระจกสีฝีมือศิลปินที่มีชื่อเสียงมากของยุโรปชื่อ	MARC
CHAGALL	รังสรรคงานศิลปะชิ้นเยี่ยมของโลกไวที่โบสถน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

มหาวิหารคูบานคูเมือง	กรอสมุนเตอร	(Grossmunste	Church)	ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณของเมืองซูริค	ถัดมาคือโบสถอีกแหงหน่ึง	มีชื่อวา	Peterskirche	หรือ
St.Peter’s	Church	โดยดานบนสุดเป็นที่ตั้งของหนาปัดนาฬิกาที่ใหญที่สุดใน
โลก	แ
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เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	IBIS	HOTEL	,LUCERNE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองกรินเดอวาลด	(Grindelwald)	เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึน้

สู	ยอดเขาจุงเฟรา	(Jungfrau)	เเละเมื่อปี	คศ.2001	องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา	เป็นพื้นที่มรดก



โลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป	นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ	ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟรา	ที่มีความสูง
กวาระดับน้ําทะเลถึง	11,333	ฟุตหรือ	3,454	เมตร
ระหวางเสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง	สถานีรถไฟจุงเฟรา

ยอรค(Jungfraujoch)	สถานีรถไฟทีอ่ยูสูงทีสุ่ดในยุโรป	(Top	of	Europe)	เขาชมถํ้าน้ําแข็ง	(Ice	Palace)	ที่
แกะสลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง	30	เมตร
พาทานชมวิวที่	ลานสฟิงซ	(Sphinx	Terrace)จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร

สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	Glacier	ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป	ยาวถึง	22	ก.ม.และหนาถึง	700	เมตร	โดยไมเคยละลาย
อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป	เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม

ควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป	นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้า
เสนทางเดิม	ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง	สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานทาซ	ประตูสู	Zermatt	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)
อิสระเดินเลนและเก็บภาพภายในเมืองทาซ	และพักผอนเพื่อวันรุงขึน้จะไดน่ังรถไฟเดินทางสูเมือง	เซอรแมท

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	ELITE	HOTEL,	TASCHหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

เป็นรางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป	ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟ
ในโลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ	ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา

ถํ้าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย



จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

ที่ไดรับการยกยองจากองคการ	UNESCO	ใหเป็น	“มรดกโลกทางธรรมชาติ”	มี
ความยาวถึง	22	กิโลเมตร	ยาวที่สุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง	ของเทือกเขาแอลปทั้ง
ยุโรป	และหนา	700	เมตรโดยไมเคยละลาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	ELITE	HOTEL	,TASCH	หรือเทียบเทา

ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง	1,620	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	และสามารถมอง
เห็นยอด	Matterhorn	ไดชัดเจน	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานส
วิสโบราณ	เป็นเมืองทองเที่ยวสําหรับสกีที่ติดอันดับตนๆ	ในเรื่องความสวยงาม
และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ	ที่เป็นเมืองเล็ก	เ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ	น่ังรถไฟสู	เมืองเซอรแมท	(Zermatt)	เมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งและเป็นเมือง

ที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษที่ดีของโลก	เมืองเซอรแมท	(Zermatt)	เมืองแหงสกีรีสอรท	ยอดนิยมที่ไดรับ
ความนิยมสูง	เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง	แตใช
แบตเตอรี่เทาน้ัน	และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮอรน	(Matterhorn)	ที่ไดชื่อวาเป็นยอดเขา
ที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
นําทานชมเมืองเซอรแมท	เมืองสวรรคแหงกีฬาสกี	และการทองเที่ยวในฤดูหนาว	เซอรแมทเป็นเมืองเล็กๆ	ตั้ง

อยูในหุบเขา	Mattertal	ในความสูงที่	1620	เมตรจากตีนเขา	เป็นเมืองที่มีประชากรนอยมาก	และอาชีพหลักของ
คนพื้นเมือง	คือ	พนักงานโรงแรมและรานอาหาร	ซึ่งรายไดหลักของเมืองน้ีมาจากการทองเที่ยวในชวงฤดูรอน
และฤดูหนาว	ไดเวลาพออันสมควรนําทานเดินทางกลับสู	ทาซ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงของประเทศ	สวิตเซอรแลนด	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3

ชั่วโมง)	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1863	นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัด
อันดับอยูใน	1	ใน	10	ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี	ค.ศ.2010
นําทานชม	บอหมีสีน้ําตาล	(Bear	Park)	สัตวที่เป็นสัญลักษณของกรุงเบิรน
นําทานชม	มารกาสเซ	ยานเมืองเกา	ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค	เป็นยานที่ปลอดรถยนต	จึง

เหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา	อายุ	200-300	ปี
นําทานลัดเลาะชม	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	ถนนกรัมกาสเซ	ซึ่งเต็มไปดวยราน

ภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกาไซท	คล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มี	“โชว”	ใหดูทุกๆ
ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง
นําทานแวะถายรูปกับโบสถ	Munster	สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	ถูก

สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1421	ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	METROPOLE	HOTEL	,	BERNหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง	1,620	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	และสามารถมอง
เห็นยอด	Matterhorn	ไดชัดเจน	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานส
วิสโบราณ	เป็นเมืองทองเที่ยวสําหรับสกีที่ติดอันดับตนๆ	ในเรื่องความสวยงาม
และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ	ที่เป็นเมืองเล็ก	เ

เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป	(Alps)	มีรูปทรงปิรามิด	ตั้งอยู
ระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดและอิตาลี	สูงจากระดับน้ําทะเล	4,478	เมตร
เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศสวิส	อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดน
ของประเทศอิตาลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

สัญลักษณของกรุงเบิรน	บอเลี้ยงหมีน้ี	เป็นหนา	เป็นตา	ของเมือง	เบิรน	เลยก็
วาได	เพราะวากอนที่แขกตางเมืองจากประเทศไหนๆ	เมื่อมาถึงเมืองน้ี	ก็ตอง
แวะเขามาชม	เจาหมีกอน	เพราะวา	สถานที่ตั้งอยูกอนเขาเมือง	และบางวันก็
อาจจะมีผูดูแลหมี	นําหมีออกมาใหชม	ความนารักของหมีในชวง	ฤดูรอน	และ
ฤดูหนาว



ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค	เป็นยานที่
ปลอดรถยนต	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองน้ี	และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม	ชอปป้ิงสินคา
บนถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	มีถนน	ครัมกาสเซ	ที่เต็มไปดวยรานภาพ
วาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกาไซ
ทคล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละ
ครั้ง

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม
หนาปัดทําดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยู
ดานลางภายในหนาปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะ	แสดงเวลา	วัน	เดือน	ปี	และ
จักรราศี	สรางเพื่อเป็นประตูเมือง	ไฮไลทที่ตองรอชมทุก	ๆ	5	นาที	กอนจะครบ
รอบชั่วโมงจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	ประตูจะมีภาพที่
บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา	และยังมีหอคอยใหนักทองเที่ยว
เดินขึน้บันไดวนไปชมทัศนียภาพของเมืองเบิรนไดดวย	รวมไปถึง	พิพิธภัณฑ
บานไอนสไตน	บานหน่ึงใน	5	หลังของ	อัลเบิรต	ไอนสไตน	นักวิทยาศาสตร
ระดับโลก	ที่เขาพักอยูที่บานหลังน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	METROPOLE	HOTEL	,BERN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูเมือง	มงเทรอซ	Montreux	(ระยะทาง	88	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)	เมืองตาก

อากาศริมทะเลสาบเลอมังคที่สวยงาม
นําทานถายรูปกับ	ปราสาทชิลยอง	Chillon	castle	(ดานนอก)ปราสาทโบราณอายุกวา	800	ปี	สรางบน

เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา	ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศซาวอย	โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดิน
ทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะ	สัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิต



เซอรแลนด	เน่ืองจากเป็นเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน	ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดาน
เก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยปี
ปราสาทแหงน้ีจึงเป็นอนุสาวรียแหงความเกลียดชังของชาวสวิส	ในปี	ค.ศ.1530	เกิดการตอตานการเอารัดเอา

เปรียบของราชวงศซาวอย	โดยมีคนหนุมเลือดรอนแหงเจนีวา	3	คน	ไดเป็นผูนําตอตาน	แตทายที่สุดคนหน่ึงถูก
จับประหารชีวิต	คนหน่ึงหนีหายไป	สวนอีกคนหน่ึง	ถูกจับขังคุกลามโซไวที่ปราสาทชิลยองนานถึง	4	ปี	กอนที่
ราชวงศซาวอย	จะถูกทําลายอยางสิ้นเชิงจากกองทัพแหงเบิรนในปีค.ศ.1536
จากนัน้เดินทางตอสูเมือง	เวเวย	(Vevey)	(ระยะทาง	7	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	20	นาที)	เมืองสวย

นารักที่ตั้งอยูในรัฐโวของสวิตเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา	ความ
สวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเวยมีมากขนาดวานักทองเที่ยว	ตางก็ขนานนามเวเวย	และมงเทรอซ	ใหเป็น
ไขมุกแหงริเวียราสวิส	Pearls	of	the	Swiss	Riviera	เพราะมีอากาศดี	อบอุนเกือบทุกฤดูกาล
แวะถายรูปกับ	อนุสาวรียชาลี	แชปลิน	ดาวตลกคางฟาชาวอังกฤษ	มีผลงานสรางชื่อเสียงในอเมริกา	และ

เลือกเวเวยเป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโลซานน	(Lausanne)	(ใชเวลาเดินทาง	1	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา	เป็นเมืองที่สวยงามและมีเสนหตามธรรมชาติ	และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
ยอนกลับไปไดถึงศตวรรษที่	4	เมื่อชาวโรมันยายถิ่นฐานแผอิทธิพลเขามาถึงบริเวณที่ราบลุมแหงน้ี	นอกจากน้ี
เมืองโลซานน	ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จยาและพระโอรส	พระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวอีกดวย
นําทานชมเมืองโลซานน	ชมตัวเมืองเกาสมัยโบราณ	ผานชมมหาวิทยาลัยแหงโลซานน	ซึ่งมหาวิทยาลัยที่

เกาแกแหงหน่ึงของโลก	ผานชมยานปลาซแชงฟรองซัวส	มหาวิหารนอรทเธอดามอันเกาแก	เริ่มกอสรางเมื่อ
ปี	ค.ศ.1718	เป็นอาคารแบบโกธิคที่มีความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกดวย
แวะถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปิกสากล	ซึ่งตั้งเดนเป็นสงาอยูบนเนินเขา	มองเห็นทิวทัศนของทะเลสาบที่

งดงาม
นําทานชม	สวนสาธารณะ	ที่มีรูปป้ันลิง	3	ตัว	ปิดหู	ปิดปาก	ปิดตา	อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัช

การที่	9	เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว	จากน้ันนําทานถายรูปกับ	ศาลาไทย	ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะ
ของเมืองโลซานน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	AGORA	SWISS	NIGHT,	LAUSANNE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา	(Lake	Geneva)	ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
จํานวนมาก

เป็นปราสาทที่ตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด	ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา
ซึ่งเป็นปราสาทที่ลอมดวยน้ํา	หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซึ่งเป็นจุดทองเที่ยว
ยอดนิยมของทั้งสวิสและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกที่สรางขึน้มาเพื่อคอยเก็บคา
ผานทางของเรือที่ลองผานทะเลสาปเจนีวา	ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่ทําให	Lord	Byron	เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบท
กวีโรแมนติกเรื่อง	"The	Prisoner	of	Chillon"	ซึ่งมาจากชีวิตจริงของ	ฟรองซัว
เดอ	โบนีวาร	นักเทศนจากเจนีวา	ที่ถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ีและภาย
หลังไดถูกปลอยตัว



นักทองเที่ยวหลายๆคนที่เคยมาเยือน	ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย	เป็น
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส	(Pearls	of	the	Swiss	Riviera)"	ดินแดนที่เหมาะแกการ
ทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรั่งเศส	และสวิตเซอรแลนด	ซึ่งใหญเป็นอันดับ
ตนๆของยุโรป	เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง	4	ครั้ง

ริมทะเลสาบก็จะมีอนุสาวรียชารลี	แชปลินอยู	นักแสดงชาวอังกฤษ	ผูมีชื่อเสียง
ที่สุดคนหน่ึง	ในยุคตนถึงยุคกลางคริสตวรรษที่	20	ของฮอลลีวูด	อีกทั้งยังเป็นผู
กํากับภาพยนตร	ซึ่งมีผลงานโดดเดนหลายเรื่องดวยกัน	ตัวละครที่เขาแสดง
ซึ่งมีผูจดจําไดมากที่สุดคือ	"คนจรจัด"	(The	Tramp)	ซึ่งมักปรากฏตัวใน
ลักษณะคนจรจัด	ซึ่งสวมเสื้อนอกคับตัว	สวมกางเกงและรองเทาหลวม	สวม
หมวกดารบีหรือหมวกโบวเลอร	ถือไมเทาซึ่งทําจากไมไผ	และไวหนวด	จุมจิม๋
แชปลินเป็นบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมากที่สุดคนหน่ึงในยุคภาพยนตร
เงียบ	ดังจะเห็นไดจากการที่เขาทั้งแสดง	กํากับ	เขียนบท	อํานวยการสราง
และรวมไปถึงประพันธดนตรีประกอบในภาพยนตรของเขาเอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

พิพิธภัณฑโอลิมปิก	(Olympic	Museum)	ตั้งอยูเมืองโลซานน	เมืองโอลิมปิก	ส
วิตเซอรแลนด	และยังเป็นศูนยกลางการศึกษาระดับโลก

ชม	สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง	3	ตัว	ปิดหู	ปิดปาก	ปิดตา	อันเป็นสถานที่ทรง
โปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว	และถายรูปกับ	ศาลาไทย	ที่รัฐบาลไทยสง
ไปตั้งในสวนสาธารณะของเมือง



สวนสาธารณะ	Parc	du	Denantou	เพื่อชมศาลาไทย	ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ	เสด็จ
พระราชดําเนินมาทําพิธีเปิด	ศาลาไทยของประเทศเราเดนมากบนพื้นหญาสี
เขียว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	AGORA	SWISS	NIGHT	,LAUSANNE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอันเนอซี	(ANNECY)	(104	กิโลเมตรใชเวลาประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	เมืองหลวงของ

เขตซาวอยตอนบน	ซึ่งอาจจะเรียกวาหองรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลปที่เต็มไปดวยนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส
และสวิสเซอรแลนดเป็นเมืองที่แวดลอมดวยธรรมชาติ	ทะเลสาบภูเขา	ทําใหที่น่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองที่ผลิต
น้ําแรชั้นนําของโลกดวย
เดินทางถึง	เมืองอันเนอซี	นําทาน	ชมเมืองอันเนอซี	เมืองพักตากอากาศที่ขึน้ชื่อของฝรั่งเศสซึ่งจะมีนัก

ทองเที่ยวจากหลากหลายชาติเขามาเยี่ยมชมตลอดปี	ชมความนารักของเมืองน้ีบริเวณยานเมืองเกาที่แสน
โรแมนติคดวย	ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝ่ังคลองที่มีน้ําใสสะอาด	และเต็มไปดวยรานขาย
ของที่ระลึก	ถายรูปคูกับ	ISLE	PALACE	สัญลักษณของเมืองอันเนอซี	จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงเจนีวา	(Geneva)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมี

ความสําคัญมากของประเทศสวิตเซอรแลนด	ตัวเมืองตั้งอยูบริเวณทะเลสาบเจนีวาที่ไหลรวมเขากับแมน้ําโรหน
(Rhone	river)	และเป็นแหลงน้ําจืดที่ใหญเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป	อีกทั้ง	กรุงเจนีวา	ไดรับการยกยองวาเป็น
เมืองนานาชาติ	(Global	City)	เน่ืองจากเป็นที่ตั้งขององคกรระหวางชาติสําคัญๆ	หลายองคกร	เชน	สํานักงาน
ใหญขององคการสหประชาชาติประจําทวีปยุโรป,	องคการอนามัยโลก	(WHO),	องคการการคาโลก	(WTO)
เป็นตน	นอกจากน้ีแลวกรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองคการสันนิบาตชาติ	ใน	ค.ศ.	1919	และกาชาดสากล	ใน
ค.ศ.	1864
นําทานชม	น้ําพุเจ็ทโด	(The	jet	d’Eau)	สัญลักษณของกรุงเจนีวา	ตั้งอยูกลางทะเลสาบเลอมังค	หรือ

ทะเลสาบเจนีวาเป็นน้ําพุที่ไดรับการยอมรับวามีความสูงและมีขนาดใหญที่สุดในโลก	โดยน้ําพุสามารถพุงได
สูงสุดประมาณ	140	เมตร	(459	ฟุต)
นําทานแวะถายรูปกับ	นาฬิกาดอกไมสวนอังกฤษ	(Jardin	Anglais)	ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา

ชวงคํ่า
18.00	น.	นําคณะเดินทางสูสนามบินเมืองเจนีวา	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.30	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY052	(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



เมืองอันเนอซี	(ANNECY)	(104	กิโลเมตรใชเวลาประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	เมือง
หลวงของเขตซาวอยตอนบน	ซึ่งอาจจะเรียกวาหองรับแขกของภูมิภาคโรน-
แอลปที่เต็มไปดวยนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส	และสวิสเซอรแลนดเป็นเมืองที่
แวดลอมดวยธรรมชาติ	ทะเลสาบภูเขา	ทําใหที่น่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองที่
ผลิตน้ําแรชั้นนําของโลกดวย	เดินทางถึง	เมืองอันเนอซี	นําทาน	ชมเมืองอัน
เนอซี	เมืองพักตากอากาศที่ขึน้ชื่อของฝรั่งเศสซึ่งจะมีนักทองเที่ยวจากหลาก
หลายชาติเขามาเยี่ยมชมตลอดปี	ชมความนารักของเมืองน้ีบริเวณยานเมือง
เกาที่แสนโรแมนติคดวย	ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝ่ัง
คลองที่มีน้ําใสสะอาด	และเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึก

นครแหงความงาม	เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป	มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบ
และน้ําพุ	เป็นสัญลักษณของเมือง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

น้ําพุขนาดใหญที่ตั้งโดดเดนเป็นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนีวา	น้ําพุแหงน้ีได
กลายเป็นสัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย	เจ็ตโดมีความสูงกวา	140	เมตร
พุงสูอากาศดวยความเร็วกวา	200	กม	/	ชม.	วากันวาละอองน้ําที่กระจายไป
โดยรอบน้ําพุน้ันมีมากกวา	500	ลิตรตอวินาทีเลยทีเดียว

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรั่งเศส	และสวิตเซอรแลนด	ซึ่งใหญเป็นอันดับ
ตนๆของยุโรป	เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง	4	ครั้ง

สัญลักษณของเจนีวาที่ตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน	ดอกไมรอบๆก็จะเปลี่ยน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล	มีชนิด	2เข็ม	และ	3เข็ม	ขนาดตั้งแต
100-1,000ซ.ม.หรือมากกวา	และหนาปัดนาฬิกามีความชันได	ไมจํากัดองศา
สามารถใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตยได	ไฟฟาดับยังสามารถใช
งานได	นาฬิกาดอกไมเป็นสัญลักษณแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวา
ในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

หรือที่รูจักกันในชื่อ	ทาอากาศยานกวงแทร็ง	เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการแก
เมืองเจนีวา	ประเทศสวิสเซอรแลนด	มีพื้นที่ติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอร
แลนดกับฝรั่งเศส	และยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทั้งสองประเทศ	ผู
โดยสารบนเที่ยวบินที่มาจากหรือจะไปฝรั่งเศสไมตองผานดานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด	หากยังคงอยูในพื้นที่ฝรั่งเศสของทา
อากาศยาน	การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทั้งสองประเทศ	ทําใหเจนี
วากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
เฉพาะกรุปวันที่	23	-	29	ตุลาคม	2560	และ	24	–	30	พฤศจิกายน	เดินทางดวยเทีย่วบินที	่EY404	(10.25-

20.05)

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
06.05	น.	เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.55	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY408	(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง)
**เฉพาะกรุปวันที	่23	-	29	ตุลาคม	2560	และ	24	–	30	พฤศจิกายน	เดินทางดวยเทีย่วบินที	่EY404
(10.25-20.05)**

18.05	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	23	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	ทานละ	10	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

3.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	14	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	3,500บาท)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(สวิตเซอรแลนด)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน	(พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานัน้)	ฉบับจริง	มีอายุการใชงานคง

เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนาพรอมทั้งพาสปอรตเลมเกา	(ถามี)
2.	รูปถายสีพื้นหลังสีขาว	จํานวน	2	รูปขนาด	3.5	ซม.	x	4.5	ซม.ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนา

หรือศีรษะใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถายภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ	และดานบนของหัวไหล	โดยตอง
เห็นใบหนา	70-80%	ของภาพอยางชัดเจน
3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน

3.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง	(มีอายุไม
เกิน	3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
3.2	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมาย
รับรองการทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกร
หรือบริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
3.3	กรณีที่เป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานราชการ	
3.4	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
3.5	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
3.6	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ	
(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันนัดยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษา
อังกฤษเทานัน้และตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

4.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณา	สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เป็นหลักเทาน้ัน
4.1	เอกสารทางการเงิน(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	6	เดือน	ตองมีตราประทับจากธนาคาร	อัพเดทยอด
เคลื่อนไหววันที่เป็นปัจจุบันไมเกิน	30	วัน	นบัจากวันที่นดัยื่นวีซา	
5.	สําเนา	สลิปเงินเดือน	ยอนหลัง	6	เดือน	(ถามี)
6.	สําเนาบัตรประชาชน	และ	สําเนาทะเบียนบาน
7.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)
8.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	/	ใบเปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
9.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณและไมไดเดินทางพรอมบิดาหรือมารดา
1.	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ

อําเภอเทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
2.	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
3.	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)
4.	เอกสารการปกครองบุตร	(ปค.14)	กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง
5.	สําเนาหนาพาสปอรต	ของบิดาและมารดา

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	
(เกีย่วของทางสายเลือดเทานัน้	บิดามารดา,บุตร,พีน่อง,สามีภรรยา)	ตองยื่นเอกสารเพิม่เติมดังน้ี
1.	หนงัสือรับรองทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และตอง

ระบุชื่อผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)



2.	เอกสารทางการเงิน(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	6	เดือน	ตองมีตราประทับจากธนาคาร	อัพเดทยอด
เคลื่อนไหววันที่เป็นปัจจุบันไมเกิน	30	วัน	นบัจากวันที่นดัยื่นวีซา
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***

เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ	อาทิ	ทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ:
1.	ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นวีซาสวิตเซอรแลนด	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
2.	ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตสวิตเซอรแลนด	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ
3.	ทางบริษทัฯไมสามารถการันตี	รูปถายของทานไดในทุกกรณี	วาสามารถใชยื่นไดหรือไม	ทั้งน้ีรูปถายของทานจะ

ถูกพิจารณาโดยเจาหนาที่ศูนยยื่นวีซาเทาน้ัน	หากทางศูนยยื่นขอรูปถายใบใหม	รบกวนทานโปรดใหความรวมมือ	ใน
การถายรูปใหม	ณ	ศูนยยื่นวีซา	TLScontact
4.	หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นวีซาสวิตเซอรแลนดแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัคร

ทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ	ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความ
จําเป็นในการใชพาสปอรตเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัฯ
5.	การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นคํารองขอวีซาสวิตเซอรแลนด
สถานที:่	ศูนยยื่นคํารองขอวีซาสวิตเซอรแลนด	TLScontact	Centerอาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร	ชั้น	12
การเดินทาง:	รถยนตสวนตัว	ที่ตึกสามารถจอดรถได	ไมมีบริการประทับตราที่จอดรถ
ขนสงสาธารณะ	BTS	ลงสถานี	ชองนนทรี	โดยใชทางออกหมายเลข	5	จากน้ันเดินชิดซายตามทางเดินลอยฟา
ประมาณ	150	เมตร	จะถึงทางลง	เดินลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร	จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ	100
เมตร	จะพบอาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร	อยูทางดานขวามือ
การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้	ทางบริษทัเป็นเพียงตัวกลางในการ

อํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานัน้

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**
**ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเชงเกน	ยื่นสถานทูตสวิตเซอแลนด**

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


