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กําหนดการเดินทาง : 14 – 20 มกราคม 2561
 รายละเอียดการเดิ นทาง 
วันอาทิ ตย์ที 14 มกราคม 2561 (1)
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
23.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสาร ชันผู้โดยสารขาออก ชันที 4 เคาน์ เตอร์“T” (ประตู
ทางเข้ าหมายเลข 9) โดยสายการบิ น Emirates Airlines (EK) โดยมีเจ้าหน้ าทีของ ทราเวิ ล
วันเดอส์ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
- เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวก ติดป้ายชือทีกระเป๋าเดินทาง
- รับเอกสาร, บัตรโดยสารขึนเครืองบิน (Boarding pass) และหนังสือเดินทาง
- กระเป๋าเดินทางเพือโหลดใต้ทอ้ งเครือง นําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึนเครืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
กรุงเทพฯ – ดูไบ (เปลียนเทียวบิ น) – เจนี วา – นําพุเจดโด –
นาฬิ กาดอกไม้ – โลซานน์ – สํานักงานโอลิ กปิ ก – ศาลาไทย
นําท่านออกเดินทางสู่…เมืองดูไบ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เทียวบิ นที EK371
*** ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 7 ชัวโมง ***
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (แวะเพือเปลียนเครือง)
เดินทางต่อสู.่ ..เมืองเจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบินที EK89
*** ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 7 ชัวโมง ***
เดินทางถึงเมืองเจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นํ าท่าน
เดิน ทางเข้า สู่ต ัว เมือ ง เมือ งท่ อ งเทียวทีมีชือเสีย งและมีค วามสํา คัญ มากเป็ น อัน ดับ ต้น ๆของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนันตังอยู่บริเวณทีทะเลสาบเจนี วาไหลเข้ารวมกับแม่นําโรห์น (Rhone river)
ทะเลสาบเจนีวาเป็ นแหล่งนํ าจืดทีใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นใน
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ประเทศฮังการี สําหรับ กรุงเจนีวา ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City) เนืองจากเป็ นทีตัง
ขององค์กรระหว่างชาติสําคัญๆ หลายองค์กร เช่น สํานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจําทวีป
ยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นํ าท่านชม นํ าพุเจดโด กลาง
ทะเลสาบเลคเลมังค์ นํ าพุทได้
ี รบั การยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ทสุี ดในโลก และยัง
เป็ นหนึงในสถานทีสําคัญทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จาก
ทุกจุดในเมือง นํ าพุเจดโดเป็ นนํ าพุทได้
ี รบั การยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ ของกรุงเจนี
วา" โดยนํ าพุสามารถพุ่งได้สงู สุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุ ต) นํ าพุถูกติดตังในปี
1886 นักท่องเทียวทีมาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที
จะมาชมนํ าพุ ด้ว ยเช่ น กัน นํ า ท่า นแวะชมและถ่ า ยภาพกับ นาฬิ กาดอกไม้ ทีสวน
อังกฤษ (JardinAnglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึงบ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
จากนันอิสระให้ทา่ นได้เลือกซือสินค้าแบรนด์เนม ซึงมีรา้ นค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็ น
LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายีห้อดังทีผลิตในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทัง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, ซึงมีรา้ นจําหน่ ายมากมายเช่นกัน อีก
ทังยังมีรวงร้านกาแฟ สถานทีเดินเล่นต่างๆ มากมาย รวมทังเครืองชงกาแฟชือดัง ในนาม NESPRESSO
ั อของทะเลสาบเจนี วา เมืองโล
และอื นๆ จากนัน นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ ซึงตังอยู่บนฝงเหนื
ซานน์ นับได้ว่าเป็ นเมืองทีมีเสน่ หโ์ ดยธรรมชาติมากทีสุดเมืองหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัตศิ าสตร์อนั
ั
ยาวนานมาตังแต่ศตวรรษที ในสมัยทีชาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝงทะเลสาบที
นี เนืองจาก
ั
เมืองโลซานน์ ตงอยู
ั ่บนเนินเขาริมฝงทะเลสาบเจนี
วา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ ทสวยงาม
ี
และอากาศทีปราศจากมลพิษ จึง ดึงดูดนักท่องเทียวจากทัวโลกให้มาพักผ่อน
ตากอากาศทีนี เมืองนียังเป็ นเมืองทีมีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนืองจากเป็ น
เมืองทีเคยเป็ นทีประทับของสมเด็จย่าผ่านชมสํานักงานโอลิ มปิ กสากล และ
ศาลาไทยทีรัฐ บาลไทยได้ร่ว มกันก่อ สร้างให้เมือ งโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิม
ฉลองพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ ห ัว ทรงครองราชย์ ค รบ ปี แ ละเชื อม
ความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี
 บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (1)
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ  NOVOTEL BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า

เวเว่ย์ – มองทรอซ์ – กลาเซียร์ 3000 – ถ่ายภาพปราสาทชิ ลยอง
– เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก (2)
ั
จากนัน นํ าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองทีตังอยู่ในรัฐโวของสวิสฯ ตัวเมืองตังอยู่บนชายฝงทางตอน
เหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองทีได้รบั การขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปปนั
ชาลี แชปปลิน ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวดู้ ซึงในอดีตเคยใช้ชวี ติ บันปลายทีเมืองนี ชมย่านเมืองเก่า (OLD
TOWN) ทีเต็มไปด้วยอาคารเก่า ร้านกาแฟกลางแจ้ง ร้านค้ามากมาย จากนัน เดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์
(ประมาณ นาที ) เมืองตากอากาศทีตังอยู่รมิ ทะเลสาบเจนี วา ได้ ชือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ
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สวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริมทะเลสาบ นํ าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทชิ ลยอง
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตังแต่ยุคโรมันเรือง
อํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ
ขบวนสิ น ค้ า ที จะสัญ จรผ่ า นไปมาจากเหนื อ สู่ ใ ต้ ห รือ จากตะวัน ตกสู่ ต ะวัน ออกของ
สวิตเซอร์แลนด์ เนืองจากเป็ นเส้นทางเดียวทีไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาท
แห่งนีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซงเอาเปรี
ึ
ยบชาวสวิสมานานนับร้อยปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นํ าท่านเดินทางสู่...เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมืองทีตังของ
สถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ทจุี ผู้โดยสารได้ถงึ 125 คน
นํ าท่านขึนกระเช้ายักษ์ ขึนสู่ เขากลาเซี ยร์ 3000 (Glacier
3000) นําท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทีมีความยาว 107 เมตร
ข้ามหน้ าผาทีระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพทีสวยงามของเทือกเขา
แอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา จากนัน นํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิ นเทอร์ลา
เกน (Interlaken) เป็ นเมืองทีตังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) อิสระให้ท่านได้สมั ผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ  CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
*** โรงแรมตังกลางใจเมืองอิ นเทอร์ลาเค้นตรงถนนคนเดิ นช้อปปิ ง เดิ นเล่น คาสิ โนมีพร้อม ***

อิ นเทอร์ลาเก้น – กริ นเดอวาล – ยอดเขาจุงฟราว – เลาเทอ
บรุนเน่ น – อิ นเทอลาเก้น
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก ( )
จากนัน นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาล (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร) อันได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองสกี
รีสอร์ททีสวยทีสุดในโลกตังอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาทีสวยงามเป็ นสถานทีโรแมนติกทีสุด นํ าท่านสู่
สถานีรถไฟฟ้าเพือขึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สูย่ อดเขาจุงฟราว ซึงได้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างทาง
ก่อนถึงจุงเฟรานัน ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ ารักทีกระจัดกระจายอยู่
ทัวไป มีทงบ้
ั านสีนําตาลเข้มตัดกับหน้ าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตู
หน้ าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ ห์ วิวธรรมชาติทสลั
ี บกันระหว่างสี
เขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พืนทีทีปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfraujoch) ซึงมีความสูงถึง , ฟุ ต เป็ นยอดเขาทีสูงทีสุดในทวีปยุโรป
(TOP OF EUROPE) นํ าท่านชมกลาเซี ยร์หรือธารนํ าแข็งขนาดใหญ่ จากนัน
สนุ กสนานกับการเล่ น หิมะในลานกว้า ง SPHINX จุดชมวิว ทีสูงทีสุดในยุ โ รป
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สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีสุด ณ จุด , เมตร ชมถํานํ าแข็งทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนํ าแข็ง
เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ าแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง ก.ม. และหนา
เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีทําการไปรษณีย์ทสูี งทีสุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากจุงเฟราสูเ่ มืองเลาเทอบรุนเน่ น โดยรถไฟอีกด้านหนึงของยอดเขา แวะ
จากนัน นํ าท่าน
เปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ ไชเด็ด จุดเปลียนรถไฟ ซึงรัชกาลที เคยเสด็จมาเมือปี
เดินทางต่อสู่เมืองอิ นเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็ นเมืองทีตังอยู่ตรงกลางทะเลสาบกลางหุบเขาสอง
แห่ง ชือทะเลสาบทูน (Thunersee) และทะเลสาบเปรียนซ์ (Brienzersee) อิสระให้ท่านได้สมั ผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (7)
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ  CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
*** โรงแรมตังกลางใจเมืองอิ นเทอร์ลาเค้นตรงถนนคนเดิ นช้อปปิ ง เดิ นเล่น คาสิ โนมีพร้อม ***

อิ นเทอลาเก้น – เบิ รน์ – บ่อหมีนําตาล – ถนนจุงคอร์นกาสเช –
นาฬิ กาไซ้ทค์ ล็อกเค่นทรัม – ลูเซิ รน์
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก (8)
จากนั น นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ก รุง เบิ ร์น (ระยะทางประมาณ
กิโ ลเมตร) เมือ งหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึนเมือ 800 ปี ทแล้
ี ว โดยมีแม่นําอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง
นอกจากนีเบิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยูใ่ น 1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวติ ทีดีทสุี ดของโลกในปี ค.ศ. 2010
นํ าท่านชมบ่อหมีสีนําตาล สัตว์ทเป็
ี นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นํ าท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่ า
ปจั จุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดิน
เทียวชมอาคารเก่า อายุ - ปี นํ าท่านลัดเลาะชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมี
ระดับสูงสุดของเมืองนี ถนนกรัมกาสเซ ซึงเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่า
ในอาคารโบราณ ชมนาฬิ กาไซ้ ท์คล็อคเค่ นทรัม อายุ
ปี ทีมีโชว์ให้ดูทุกๆชัวโมง
ในการตีบอกเวลาแต่ละครัง หอนาฬิกานี ในช่วงปี ค.ศ.
ใช้เป็ นประตูเมือง
แห่งแรกแต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลียนไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทนและ
ดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติดตังนาฬิกาดาราศาสตร์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งลู เ ซิ ร์น (ระยะทางประมาณ
กิ โ ลเมตร) อดี ต หัว เมือ งโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนทีได้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) อิสระให้
ท่านช้อปปิงตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (10)
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ  IBIS LUZERN หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 18 มกราคม 2561 (5)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
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ลูเซิ รน์ – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิ งโต – นําตกไรน์ –
ซูริค – ช้อปปิ ง – สนามบิ น – ดูไบ (เปลียนเทียวบิ น)
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก(11)
จากนัน นํ าท่านชมและแวะถ่ ายรูปกับ สะพานไม้ช าเพล หรือ
สะพานวิ หาร (Chapel bridge)ซึงข้ามแม่นํารอยซ์ เป็ นสะพาน
ไม้ทีเก่ า แก่ ทีสุ ด ในโลก มีอ ายุ ห ลายร้อ ยปี เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ละ
ประวัติศ าสตร์ข องเมือ งลู เ ซิร์น เลยทีเ ดีย ว สะพานวิห ารนี เป็ น
สะพานทีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยังป้อมแปดเหลียมกลางนํ า จัวแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวัตคิ วามเป็ นมาของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ น
ภาพเขีย นเก่ า แก่ อ ายุ ก ว่ า
ปี แต่ น่ า เสีย ดายทีป จั จุ บ ัน สะพานไม้นี ถู ก ไฟไหม้
เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึนใหม่เกือบหมด นํ าท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบน
หน้ าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรียท์ ตัี งอยู่ใจกลางเมือง ทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึงมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ูปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว ปี ตังแต่ ค.ศ.
โดยสร้างขึนเพือเป็ นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซือสัตย์ จงรักภักดี ทีเสียชีวติ ในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกัน
พระราชวังในครังปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)
นํ าท่านเดินทางสู่ นํ าตกไรน์ เพือชมนํ าตกทีสวยงามและนับว่ าใหญ่
ทีสุดในยุโรป กว้างประมาณ 150 เมตรและสูงประมาณ 20 เมตร
จากนัน นํ าท่านสู่เมืองซไตน์ อมั ไรน์ ทไม่
ี ไกลจากนํ าตก ตลอดเส้นทาง
เต็มไปด้วยเมืองและหมู่บา้ นเล็กๆทีจะให้ความรูส้ กึ ว่าคุณได้หลงเข้าไปในประวัตศิ าสตร์ ทีซึงกลินอาย
ของอดีตปรากฏอยู่ในรูปบ้านไม้สกั และป้อมปราการในสมัยกลาง เมืองชไตน์อมั ไรน์นี ตังอยู่ในส่วนทีดี
ทีสุดของแม่นําไรน์ ทัศนียภาพของธรรมชาติทยัี งไม่ถูกทําลาย
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินซูริค เพือได้มีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษี
ออกเดินทางสู…
่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เทียวบิ นที EK86

วันศุกร์ที 19 มกราคม 2561 (6)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

18.00 น.
21.55 น.

วันเสาร์ที 20 มกราคม 2561 (7)
ดูไบ (เปลียนเทียวบิ น)– กรุงเทพฯ
07.10 น.
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (แวะเพือเปลียนเครือง)
09.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบินที EK372
18.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

** รายการการท่องเทียวอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของเวลาหรือสลับวันเวลาอันเนืองมาจากการเดินทาง
ล่าช้าหรือเหตุการณ์อนๆ
ื ทังนีเพือประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ มเติ ม กรุณาติ ดต่อ 0-2525-2235 จันทร์-ศุกร์ นอกเวลาทําการติ ดต่อ
คุณอ้อ
ผูจ้ ดั การทัวไป
08-6060-4260
 sasipa@travelwonders.co.th
คุณติ
แผนกวีซ่า
08-7238-6384
 wasitang@travelwonders.co.th
HOTLINE: 08-6318-0608
LINE ID: @travelwonder.th
อัตราค่าบริ การ
สําหรับผูเ้ ดิ นทาง (ผูใ้ หญ่) 30 – 35 ท่าน ต่อรถบัส 1 คัน
ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
ราคาท่านละ
เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่ านละ
เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง) ท่านละ
พักเดียวจ่ายเพิ ม
ท่ านละ















72,900.70,900.68,900.10,800.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี รวม
ค่าบัตรโดยสารเครืองบิน ชันทัศนาจร สายการบิน Emirate Airlines (EK) เส้นทาง กรุงเทพฯ – (ดูไบ) – เจนีวา//
ซูรคิ – (ดูไบ) –กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทังในและต่างประเทศ และค่าภาษีนํามัน (ณ วันที 20 กันยายน 2560)
ค่าโรงแรมทีพักระดับดี พักห้องละ 2 ท่านจํานวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้าบริการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุในรายการ
ค่าอาหารจํานวน (12 มือ) ทีระบุตามรายการพร้อม อาหารเสริมต่างๆ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ–ส่งและนําเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเทียวเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ไป-กลับพร้อมกรุป๊ )
หัวหน้ าทัวร์เดิ นทางไปจากเมืองไทย คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท (ข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ประกันภัย)
พิ เศษ !!! ทีแปลงหัวชาร์ตไฟท่านละ ชิ น
พิ เศษ!!! บริ การนําดืมตลอดการเดิ นทางไม่จาํ กัดจํานวน
พิ เศษ!!! กระเป๋าพับสุดเก๋ ท่านละ ใบ พร้อม หมอนรองคอ ท่านละ ใบ
ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์ จํานวน ท่านละ 1,000 บาท

อัตรานี ไม่รวม
 ค่าปรับนํ าหนักของกระเป๋าเดินทางและสัมภาระในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด(ท่านละ 30 กิโลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม,ค่าอาหารทีสังเพิมเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม % (ในกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)
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การยกเลิ ก
ยกเลิ กการเดิ นทางหลังจากจ่ายค่ามัดจําแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
ยกเลิกการเดินทาง 30-21 วันก่อนกําหนดการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคา
ยกเลิกการเดินทาง 20-11 วันก่อนกําหนดการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคา
ยกเลิกการเดินทาง 10-7 วันก่อนกําหนดการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วันก่อนกําหนดการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมด
หมายเหตุ
ภาษีนํามัน, ภาษีสนามบินและค่าประกันภัยทางอากาศ ทีเรียกเก็บเพิมโดยสายการบิน ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ
วันที 20 กันยายน 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิมจากวันดังกล่าว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
เนืองจากบัต รโดยสารเครืองบินต้ อ งเดินทางตามวันที ทีระบุ บนหน้ าตัวเท่า นัน จํา ไม่ ส ามารถยกเลิก หรือ
เปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเกิ
ี ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ
รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศ เหตุ การณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯ จะคํานึงความสําคัญของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนืองจากไม่ได้รบั อนุ มตั วิ ซี ่า มีสงผิ
ิ ด
กฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจํานวน
ทังหมดหรือบางส่วน
รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอที ต้ องได้ รบั การยื นยันจากบริ ษัทฯ อี กครังหนึ งหลังจากได้ สาํ รองที นังบน
เครืองบิ นและโรงแรมที พักในต่ างประเทศเป็ นที เรียบร้อยแล้วโดยรายการนี อาจมีการเปลียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ราคานี คิ ดตามราคาตัวเครืองบิ นและอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศใน
ปั จจุบนั หากมีการเปลี ยนแปลงบริ ษัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ ในการปรับราคาตามสถานการณ์ ด งั กล่ าวโดย
จะแจ้งให้ผใ้ ู ช้บริการแสดงความเห็นชอบก่อน
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