


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินซูริค	-	ชไตนอัมไรน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	อินเทอรลาเกน
พักที่	CITY
OBERLAND
หรือเทียบ
เทา

3 ยอดเขาจุงเฟรา	-	JUNGFRAUBAHN	-	เมืองลูเซิรน
พักที่	Astoria
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	เขาริกิ	-	ยอดเขาพิลาตุส	-	เมืองลูเซิรน
พักที่
ASTORIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองวาดุซ	-	เบอนีนาเอ็กเพรส	-	รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส	-	เมือง
แทซ

พักที่
TASCH
Hotel	หรือ
เทียบเทา

6 แมทเทอรฮอรน	-	เมืองเซอรแมท	-	มองเทรอซ	-	ปราสาทชิลลอง	/	ปราสาท
ชิลยอง	-	เมืองโลซานน

พักที่
LAUSANN
Hotel	หรือ
เทียบเทา

7 เมืองเจนีวา	-	นาฬิกาดอกไม	-	นําพุเจ็ตโด	-	กรุงเบิรน	-	มารคกาสเซ	-	ถนน
จุงเคอรนกาสเซ	-	หอนาฬิกาประจําเมือง	หรือ	นาฬกาไซทกล็อคเคน	-
เมืองซูริค	(Zurich)

พักที่
Mercure
Zurich	Hotel
หรือเทียบ
เทา

8 สนามบินซูริค

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

26	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿76,900 ฿76,900 ฿74,900 ฿12,500

8	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿86,900 ฿86,900 ฿84,900 ฿12,500

15	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿86,900 ฿86,900 ฿84,900 ฿12,500



22.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ทางเขาที	่8-9	เคานเตอร	T
สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่จากบริษทัฯ	จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้
เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
02.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองซูริค	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK371/EK087
*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มืองดูไบ	0600-0825	น.	*.*.*.
12.25	น.	(เวลาทองถิ่น)	เดินทางถึง	สนามบินเมืองซูริค	(ZURICH)	ประเทศสวิสเซอรแลนด	หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	…
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ชไตนอันไรน	(STEIN	AM	RHEIN)	เมืองที่สวยงาม	และยังคงทัศนียภาพของ

ธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ตางๆในประวัติศาสตร	ที่ยังอนุรักษไว	และมิไดถูกทําลายไป
นําทานชมความยิ่งใหญ	และความสวยงามของ	น้ําตกไรน	น้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	ใหทานไดชื่นชม

ธรรมชาติ	และถายรูปไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอินเทอรลาเกน	(INTERLAKEN)	เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2

แหงกลางเมืองทามกลาง	เทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ	(ขึน้อยูกับ
สภาพดินฟาอากาศ)	นาฬิกาดอกไม	สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือ	สวิสฯ	แบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไม
เคยไดสัมผัส	และยังเคยใชเป็นฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง	“วันน้ีที่รอคอย”	ถึงเมืองอินเทอรลาเกน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	CITY	OBERLAND	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



เมืองที่สวยงาม	และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ตางๆ
ในประวัติศาสตร	ที่ยังอนุรักษไว	และมิไดถูกทําลายไป

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CITY	OBERLAND	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟ	GRINDELWALD	GRUND	เพื่อน่ังรถไฟสูยอดเขาจุงเฟรา	สถานีรถไฟ

ที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูง	11,333	ฟิต
09.10	น.	ออกจากสถานีรถไฟ	GRINDELWALD	GRUND	ดวยรถไฟขบวนที	่443
09.36	น.	ถึงสถานี	KLEINE	SCHEIDEGG	ดวยรถไฟขบวนที	่543
10.37	น.	ถึงสถานี	JUNGFRAUJOCH	เมื่อถึงยอดเขาแลวทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอด

เขามากมายที่ปกคลุมดวยหิมะ
จากน้ันอิสระใหทานไดสัมผัสและเลนกับปุยหิมะอยางจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขา

ชวงบาย
จากน้ันอิสระใหทานมีเวลาอยางเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกวางที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลนใหทานได

สนุกสนานอยางเต็มอิ่ม	จนถึงเวลาอันสมควร
จึงนําทานเดินทางกลับโดยใชเสนทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเสนหน่ึง	ชวงขากลับ
13.45	น.	ออกเดินทางจากสถานี	JUNGFRAUJOCH	สถานี	KLEINE	SCHEIDEG	ดวยรถไฟขบวนที	่558
14.35	น.	ถึงสถานี	KLEINE	SCHEIDEGG

14.47	น.	ออกเดินทางสู	LAUTER	BRUNNEN	ดวยรถไฟขบวนที	่358
15.45	น.	เดินทางถึงสถานี	LAUTER	BRUNNEN	เวทีแหงเทือกเขาแอลป	ใหทานชมวิวที่งดงามจากจุดน้ี	(ถา

อากาศอํานวย)	ทานจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส	และไคลเนชไนเค็ก	ทะเลสาบบาคเซสีน้ําเงิน	และผูยิ่งใหญของ
ยอดเขาสวิส	คือ	เว็ทเทอรฮอรน	ชเร็คฮอรน	โอเกอรและยุงเฟรายอค	เดินทางถึงเมืองลูเซิรน	



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Astoria	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขา

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Astoria	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(LUCERNE)	เมืองพักตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ

แตยังรักษาสภาพแวดลอมไวไดเป็นอยางดี
นําทานถายรูปคูกับ	อนุสาวรียสิงโต	(LION	MONUMENT)	ซึ่งแกะสลักอยูบนหนาผาของภูเขาในเมืองเป็น

สัญลักษณใหระลึกถึงทหารรับจางชาวสวิสซึ่งทํางานเป็นทหารรักษาพระองคพระเจาหลุยสที่	16	แหงฝรั่งเศส
นําทานเดินขามสะพานไมที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน	(KAPELLBRUCKE)	ซึ่งเป็นสะพานไมที่มีหลังคาคลุม

ตลอดทอดตัวขามแมน้ํา	“รุซซ”	(REUSS)	อายุเกาแกกวา	400	ปี	และยังเป็นสัญลักษณของสวิส…อิสระใหทาน
ชอปป้ิงสินคาชั้นนําของสวิสตามอัธยาศัย	อาทิ	นาฬิกาชั้นนํา	ผาลูกไมสวิส	ช็อคโกแลต	มีดพับวิคทอเรีย	นาฬิกา



กุกกู	ฯลฯ	จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควร
ชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน	ที่รายลอมไปดวยเทือกเขาแอลป	ซึ่งทะเลสาบลูเซิรน	เป็นทะเลสาบที่มี

นักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในสวิสฯ
นําทานเดินทางสู	ยอดเขาริกิ	(Mt.RIGI)	เป็นยอดเขาที่ยอดนิยมที่สุดของชาวสวิสฯและทานจะได	ชมความ

สวยงามของยอดเขาพีลาทุส	(Mt.PILATUS)	มังกรแหงสวิตเซอรแลนด	ชาวสวิสฯ	ในยุคกลางมีความเชื่อวามี
มังกรอาศัยอยูในหุบเขาพีลาทุส	สถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลก	JAMES	BOND	THE	GOLDEN	EYE

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองลูเซิรน	..อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาชั้นนําของสวิสตามอัธยาศัย	อาทิ

นาฬิกาชั้นนํา	ผาลูกไมสวิส	ช็อคโกแลต	มีดพับวิคทอเรีย	นาฬิกากุกกู	ฯลฯ	...

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	ASTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

หน่ึงจุดชมวิวสวยๆ	ที่ไดรับการยกยองเป็น	ราชินีแหงภูเขา	เพราะสามารถมอง
เห็นยอดเขาอื่นๆ	ไดรอบ	360	องศา	ที่ระดับความสูง	1,797	เมตร	(5,896	ft)

ยอดเขาพิลาตุส	เป็นยอดเขาที่อยูกลางเมืองลูเซิรนในเทือกเขาแอลป	มีความ
สูงอยูที่	2,132	เมตรจากระดับน้ําทะเล	แถมพิลาตุสยังถือวาป็นสัญลักษของ
เมืองงลูเซิรนอีกดวย	วิธีขึน้ก็มีหลายวิธีใหเลือก	ไมวาจะเป็น	น่ังเรือจากเมืองลู
เซิรน	ชมทะเลสาบใหเพลินกอนซักชั่วโมงครึ่งแลวคอยน่ังรถรางขึน้เขาอีก	40
นาที	หรือขึน้กระเชา	Panorama	Gondola



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ASTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองวาดุซ	(VITZNAU)	เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน	ประเทศเล็กๆที่ถูกลอม

รอบดวยเทือกเขาแอลปที่ไมมีทางออกสูทะเล...อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทาน	นัง่รถไฟสายเบอรนินา	(BERNINA	EXPRESS)	รถไฟทองเที่ยวดวนพิเศษ	สายเกาแกสุด

ของสวิตเซอรแลนด	เปิดบริการตั้งแคปีค.ศ.1990	เสนทางรถไฟเริ่มตนที่เมืองคัวร	ประเทศสวิตเซอรแลนด	สิ้น
สุดที่เมืองติราโน	ประเทศอิตาลี	โดยบริษทัไรเธียนร	บาหน	มีเอกลักษณเป็นรถไฟสีแดงสด	บนทางขนาด
กวาง1เมตร	เป็นรถไฟดวนพิเศษ	แบบตูโดยสารชมวิวแบบพานอรามา	ผานเขตใจกลางเทือกเขาแอลป	ที่มีหิมะ
ปกคลุมตลอดทั้งปี	ผานหุบเหว	ลําธาร	โตรกผา	อุโมงค	55	แหง	และสะพาน196	แหง	โดยเฉพาะสะพานโคง
วงกลมที่	Brusio	มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	เสนทางน้ีรับประกันความสวยแบบหามกะพริบตา…
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางโดยรถไฟสายสําคัญ	และสวยงามที่สุดเสนทางหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด	นามวา	กลา

เซียเอ็กซเพลส	(GLACIER	EXPRESS)	ทานจะไดชื่นชมกับสายธาร	และขุนเขาที่สลับซับซอนสวยงามเกินคํา
บรรยายจนกระทั่งถึง	เมืองแทซ	(TASCH)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	TASCH	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองหลวงแหงรัฐอิสระลิคเคนสไตน	นําคณะเดินชมเมืองวาดูซเมืองนารักและ
มีชื่อเสียงในเรื่องของแสตมป	ตั้งอยูพรมแดนระหวางสวิส-ออสเตรียโดยอิง
ดานการเงินของประเทศสวิตเซอรืแลนดเป็นหลัก	เมืองเล็กๆแหงน้ีปกครอง
โดยราชวงศที่เกาแก



เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด	อิตาลี	เป็นเสนทางที่เนนเรื่อง
การชมทิวทัศนที่สวยงาม	ทั้งหิมะ	และทุงหญา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

รถไฟที่ผานเสนทางที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสวิสเซอรแลนด	นัก
ทองเที่ยวสวนใหญที่มาจากตางประเทศมักจะทองเที่ยว	โดยจะมีชั้นบริการ	2
ชั้น	ซึ่งความแตกตางของ	1st	class	กับ	2ns	class	ก็อยูที่ความสะบายของที่น่ัง
โดยเฉพาะขนาดกระจกของ	1st	class	จะมีขนาดใหญกวามากทําใหเห็น
ทิวทัศนไดชัดเจน	นอกจากน้ันยังมีกระจกดานบนเป็นแบบ	Panorama	ดวย

เป็นหมูบานวาเลสทั่วไปที่คุณจะไดพบกับธรรมชาติที่ดีที่สุด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TASCH	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเซอรแมท	สูกอรเนอรกรัท	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ผานธรรมชาติ

ทิวทัศนอันยิ่งใหญสวยงามทั้งสองขางทางตรงสู	ยอดเขากอรเนอรกรัท	ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	3,286
เมตร	ณ	ที่น้ี	ทานจะไดพบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาตางๆ	โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮอรน	ภูเขายอด
คลายเขาวัวโดดเดนที่ความสูง	4,478	เมตร
จากน้ันนําทานน่ังรถไฟสู	เมืองเซอรแมท	(ZERMATT)	เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรคบนดินอยูสูง

กวาระดับน้ําทะเล	1,620	เมตร	ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธิ	์โดยหามรถที่ใชแกส	และน้ํามันเขามา
นอกจากรถไฟฟา	และรถมา	ที่มีไวบริการนักทองเที่ยว	ซึ่งทานจะประทับจากประสบการณในการเดินทางครั้งน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมองเทรอ	(MONTREUX)	ระหวางทางแวะถายภาพความงดงามของ

ปราสาทซีลอน	(CHATEAU	DE	CHILLON)	ซึ่งตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุด	และทําเลที่งดงามที่สุดแหง
หน่ึงของมองเทรอ	(MONTREUX)	เป็นสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต
นําทานเดินทางสู	เมืองโลซานน	(LAUSANNE)	...ชมตัวเมืองเกาสมัยโบราณ	ยานชอปป้ิงปลาซแชงฟรอง

ซัวส	มหาวิหารนอทเทรอดามอันเกาแก	เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1718	และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติด
อันดับยุโรปอีกดวย	...

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



ทีพ่ัก	LAUSANN	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LAUSANN	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	เมืองเจนีวา	(GENEVA)	เมืองสําคัญอีกแหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ตั้งอยูบริเวณตอน

ปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา	ทะเลสาบที่มีรูปคลายพระจันทรครึ่งเสี้ยวยามขางแรม
นําทานชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายลอมดวยสวนสาธารณะ	และองคการนานาชาติตางๆ	อาทิ	ตึก

สหประชาชาติ,	สภาแรงงานโลก,	องคการกาชาดสากล	..

แวะถายรูปกับ	นาฬิกาดอกไม	ชมน้ําพุเจทโด	ที่สูงถึง	130	เมตร	สัญลักษณที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงเบิรน	(BERNE)	เมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป	ชมกรุงเบิรน	เมืองที่

ไดรับตําแหนงมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมที่องคการยูเนสโกใหอนุรักษไว	ชมมารคกาสเซ	ยานเมืองเกาที่
ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค	เป็นยานที่ปลอดรถยนตจึงเหมาะกับการเดินเที่ยว	ชมอาคาร
เกาอายุ	200	-	300	ปี
ชม	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ	ของเมืองน้ี	ถนนครัมกาสเซ	เต็มไปดวยรานภาพวาด	และ

รานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกา	ไซท	กล็อคเคน	อายุ	800	ปีที่มี	“โชว”	ใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบ
อกเวลา	มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส	(ทาวนฮอลล)	เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี	สัตวที่เป็นสัญลักษณของก
รุงเบิรน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซูริค	...ชมเมืองซูริค	บริเวณถนน	BAHNHOFSTRASSE	ยานชอปป้ิงที่หรูหรา

ที่สุดในเมืองซูริคและใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด	ถนนสายน้ีไมใชถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอยางเดียวเทาน้ัน	แต
ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว	เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของธนาคารใหญๆ	มากมาย	ชมยานเมืองเกาโบสถ
ใหญประจําเมือง	ที่มีความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานกันระหวางสวิส	และเยอรมัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Mercure	Zurich	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นครแหงความงาม	เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป	มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบ
และน้ําพุ	เป็นสัญลักษณของเมือง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค	เป็นยานที่
ปลอดรถยนต	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองน้ี	และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม	ชอปป้ิงสินคา
บนถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	มีถนน	ครัมกาสเซ	ที่เต็มไปดวยรานภาพ
วาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Mercure	Zurich	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินเมืองซูริค	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ



14.35	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK088/EK376
*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มืองดูไบ	2345-0305	น.	*.*.*.

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

12.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(ผูใหญ	)	และ/	หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ทีท่าง	บริษทัฯ	ไมสามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเทีย่วบิน
รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี	

6.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

7.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

8.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

9.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯเมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด	

10.	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะอยูใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน	ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ	จึงตองขออภัยมา	ณ	ที่น้ี

11.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผล
ประโยชนและ	ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ	

12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ	(เพื่อความสุขของผูเดิน
ทางเป็นสวนใหญ)

13.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/
เวนมีใบรับรองแพทย)

14.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ
กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน)	ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

15.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ
สรุปรวมกัน)

16.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรน้ันๆ	ยืนยันการเดินทางหากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได

17.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ
งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน



1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	30,000.-บาท
2.	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	ชําระสวนที่เหลือ	15

วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงค
อยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับ

อากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หาก
วันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยาย
เมือง	หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาวีซาเช็งเกน	(หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได	กรณีถามี

คาใชจายเกิดขึน้ทานละ	500.-	บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน)

8.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	(ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)	
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ
(เทานัน้)

9.	คามัคคุเทศก	(ไกดคนไทย)	ของบริษทัฯ	ดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทาง	สายการบินกําหนดเกินกวา	30	กก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน	

3.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
5.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ
6.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7.	คาทิปคนขับรถยุโรป	(โดยมาตรฐานทานละ	16	สวิสฟรัง)
8.	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	25	สวิสฟรัง)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	350บาท	[ระยะเวลา	5-6	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	399บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]	เทาน้ัน

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา	
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได	(กรณีถามีคาใชจายเกิดขึน้ทานละ	500.-	บาท



ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน)

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการการยื่นวีซา	สวิสฯ
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7-10	วันทําการ	ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	TLS
Contactเอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง
1	ชุด	และสําเนา	1	ชุด	ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได	
ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคา	Fast	Track	เพิ่มเติมอีก	ทานละ	2,600

บาท
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใชงาน

เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	กวาง	1.5	x	สูง	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือน	หาม
สวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว	คอยขอ	Statement	เพื่อใหอัพเดท
ไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)	บัญชีฝากประจํา	ใชประกอบการพิจารณาได	
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	6	เดือน(ของผูที่ออกคา
ใชจาย)	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**	

4.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน	
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)	
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน	
-	บัตรประชาชน	
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย	
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย	
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	***	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา



เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	**
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความ

ปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก	

**	เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู
(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง
(Triple	Room)	อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทานอาจจะไมไดเลย	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยก
หองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก

**	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
**	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
**	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน	
**	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจายประมาณ	2,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

**	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ	คาใชจาย
ตามที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ซึ่งใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป		คืนมัดจําทั้งหมด
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด



6.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่	บริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	

8.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือ
คาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

9.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของ	สงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


