
 

EY803 ITALY SWITZERLAND 8D5N  

 

ทัวร์สุดคุ้ม!! 2 ประเทศ ”อิตาลี 
สวิตเซอร์แลนด์” 

          น ำท่ำนชมเกาะเวนิส ชมควำมสวยงำมของ จัตุรัสซำนมำร์โค โบสถ์เซนต์มำร์ก เดินชมตวัเมือง
จนถึงสะพำนริอัลโต เป็นสะพำนทีเ่ก่ำแกท่ี่สุดในเวนิส จำกนั้นน ำทำ่นสู่จุดศูนย์กลำงอันศักดิ์สิทธิ์ของ
เมืองมิลำน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน อิสระกับกำรช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อำทิเช่น 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล 

           จำกนั้นไปยังเมืองเวเว่ย์ เมืองที่แสนโรแมนติกน่ำรัก และเมืองโลซำน เมืองเล็กๆที่ตั้งอยูต่ิด
กับทะเลสำบเจนีวำทำงดำ้นเหนือ มวีิวทิวทัศน์ที่สวยงำม มีภูเขำโอบล้อม ให้ทำ่นรับประทำนยอดเขำ
ทิตลิส Asia Set Menu เมอืงลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์อิสระเลือก
ซื้อสินค้ำของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นำฬิกำยี่ห้อดัง อำทิ

เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
 

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท** 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

2  ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – 
โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต 

3  เวโรน่า – กรุงมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – Santa Maria Delle Grazie – แกลลอ
เรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  



 

4  เมืองมองเทรอซ์ (สวติเซอร์แลนด)์ – ปราสาทชิยอง – เมืองเวเว่ย์ – รูปป้ัน Chaplin 
Statue – เมืองโลซาน 

5  ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ –เมืองเจนีวา – น ้าพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – กรุง
เบิร์น  

6  เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลกั – ชม
สะพานไม้ชาเปล 

7  ลูเซิร์น – ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

8  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

11 - 18 Jun 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

18 - 25 Jun 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

09 - 16 Jul 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

16 - 23 Jul 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

23 - 30 Jul 2019  49,888  49,888 49,888 24,944 12,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

17.30 น.  พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ชั น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจำ้หน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับ
และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและแท็กกระเป๋ำ 

20.45 น.  เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EY401 ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

00.10+1 น.  ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง   

วันที่ 2 ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค 
– โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต 

02.05 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสำยกำรบิน 
ETIHAD AIRWAY เทีย่วบินที่ EY081*ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน * 



 
06.50 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำร

ตรวจคนเขำ้เมือง และพิธีกำรทำงศุลกำกรและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลำ
ท้องถิ่นช้ำกวำ่ประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณำปรับนำฬิกำของทำ่นเพื่อควำมสะดวกในกำร
นัดหมำยเวลำ) จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เวนิส(ระยะทำง 312ก.ม./ใช้เวลำ 5ชม.) ถึง 
ท่าเรือตรอนเคตโต ้เป็นท่ำเรือทีม่ีเรือบริกำรในกำรเดินทำงไปในที่ต่ำงๆ ของเมือง 
เพื่อชมทวิทัศนธ์รรมชำติของ 2 ฝั่งคลองโดยทำงเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมำกกว่ำถนน
อีกเมืองหนึ่งของโลก จำกนั้น น ำทำ่นนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน (มื อที่1)  

บ่ำย  น ำทำ่นชมควำมสวยงำมของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark 
Square) เป็นจัตุรัสกลำงเมอืงเวนิส ที่ขึน้ชื่อวำ่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตำลี ล้อมรอบ
ด้วยสถำปัตยกรมอันงดงำม อำทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่
เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลี
โอเน่ (Lione) รูปป้ันสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำ
เมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพำนริอัลโต เป็นสะพำนทีเ่ก่ำแกท่ี่สุดในเวนิสและเป็น
สะพำนแรกทีข่้ำม Grand Canal (คลองแกรนด์คำแนล) สัญลักษณ์อีกอย่ำงของเมืองเว
นิส งำนก่อสร้ำงที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอัจฉรยิะดำ้นสถำปัตยกรรม สะพำนขำ้ม 
Grand Canal ที่เก่ำแก่และสวยงำมท ำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมำกที่สุด เป็นจุด
ถ่ำยภำพที่ส ำคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพำนรีอัลโตคอืมีหลังคำคลุมสะพำน และยัง
เป็นย่ำนกำรค้ำเก่ำแกข่องเมืองมำตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกำล (ไม่รวมในคำ่ทวัร์ กรณี
ต้องกำรนั่งกอนโดล่ำ สำมำรถติดต่อที่ไกด์รำคำล ำละ 100 ยูโร 1 ล ำสำมำรถนั่งได้
สูงสุด 4-6 ท่ำนค่ะ ล่องประมำณ 30 นำที) สมควรแก่เวลำน ำทำ่นนั่งเรือกลับจำกเกำะเว
นิส สู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ จำกนั้น น ำทำ่นเดนิทำงต่อสู่ เมืองเมสเตร (Mestre) 
(ระยะทำง 10ก.ม./ใช้เวลำ 30นำที) 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื อที่2) 

หลังอำหำรเย็นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้ที่พัก 

ที่พัก: Holiday Inn Venice Mestre Marghera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 

 



 

วันที่ 3 เวโรน่า – กรุงมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – Santa Maria Delle Grazie – 
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื อที่3) จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำง
สู่ เวโรน่า (Verona) (ระยะทำง 109ก.ม./ใช้เวลำ 2 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่แคว้นเวเน
โตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทำงตอนเหนือของอิตำลี มีสถำนที่ที่ดึงดูด
นักท่องเทีย่วดว้ยเหตทุี่มีควำมส ำคัญทำงศิลปะและวฒันธรรมที่เห็นได้งำนนทิรรศกำร
ประจ ำปีหลำยงำน โรงละคร และอุปรำกรในโรงละครกลำงแจ้งที่สร้ำงโดยโรมัน และ
เป็นเมืองส ำคัญในประวัติศำสตร์และเศรษฐกิจจำกต ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ทีต่ั้งอยู่
ตรงโค้งของแม่น้ ำอดิเจ (Adige River) ไม่ไกลจำกทะเลสำบกำร์ดำ ที่ตั้งนี้ท ำให้เกิดน้ ำ
ท่วมขึ้นหลำยครั้งจนกระทัง่ ค.ศ.1956 เมื่อมีกำรสร้ำงอุโมงค์โมริ-ทอร์โบเลที่เป็นทำง
ระบำยน้ ำ 500 คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสำบกำร์ดำเมือ่มีควำมจ ำเป็น อุโมงค์ลดสถิติน้ ำ
ท่วมทุกเจ็ดสิบปีไปเป็นทุกสองร้อยปี  น ำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ ที่ยังคงสภำพบ้ำนเรือน
แบบโบรำณ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื อที่4) 

บ่ำย  น ำทำ่นเดนิทำงสู่ กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่(ระยะทำง170ก.ม./2 ช.ม) เมือง
ใหญ่เป็นอันดับสองรองจำกกรุงโรม ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ มีชื่อเสียงในด้ำน
แฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นชัน้น ำของโลก ในลักษณะเดียวกับ 
นิวยอร์ก ปำรีส ลอนดอน อกีทั้งยังเป็นศูนย์กลำงทำงธรุกิจของประเทศอิตำลีอีกด้วย 
จำกนั้น น ำทำ่นสู่จุดศูนย์กลำงอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลำน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน 
(Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหำวิหำรนี้สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบ
โกธิค ที่ถือว่ำมีควำมใหญ่โตเป็นอันดับสำมของโลก เริ่มสร้ำงในปี 1386 แต่กว่ำจะเสร็จ
ต้องใช้เวลำกวำ่ 400 ปี ด้ำนนอกมีหลังคำยอดเรียวแหลมที่ท ำจำกหินอ่อนจ ำนวน 135 
ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจำกสมัยตำ่งๆ กวำ่ 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนำด 
4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ และให้ท่ำนถ่ำยรูปด้ำนนอกที่ Santa Maria 
Delle Grazie โบสถ์อันสวยงำมแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐำนะของสถำนที่ทีเ่ก็บผลงำน
ภำพวำดศิลปะขนำดใหญ่ชิน้ส ำคัญทำงประวัติศำสตรอ์ันมีชื่อเสียงโด่งดังอยำ่ง the last 
supper ซึ่งวำดขึน้โดยศิลปินชื่อดังของโลก Leonardo da Vinci จำกนั้นให้ท่ำนอิสระ
กับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของโลก อำทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, 
TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้ำน Prada 
ร้ำนแรกของโลก) ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกจำกด้ำนในซึ่งเป็นอำคำรกระจกที่
เก่ำแก่และสวยงำม อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Holiday Inn Milano Assago 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 



 

วันที่ 4 เมืองมองเทรอซ์ (สวติเซอร์แลนด)์ – ปราสาทชิยอง – เมืองเวเว่ย์ – รูปป้ัน 
Chaplin Statue – เมืองโลซาน 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่5) จำกนั้น น ำทำ่น
เดินทำงไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทำง
300ก.ม./5ช.ม) เมืองเล็กๆแสนน่ำรักที่ได้ชื่อว่ำเป็น ไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมือง
สวยริมทะเลสำบเลอมังค์หรือทะเลสำบเจนีวำ ทีม่ีฉำกหลังเป็นภูเขำชมรูปป้ันเฟรดดี 
เมอร์คิวรี ( Freddie Mercury) นักร้องแห่งวงควนี (Queen) ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสตลำด 
เจ้ำของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็นCasino Barrière de Montreux 
โดยตรงข้ำมกับคำสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้ำงมำตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1962 มีจ ำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื อที่6)  

บ่ำย  ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับปราสาทชิยอง(Chillon Castle) เป็นปรำสำทเกำ่แก่ที่สร้ำงขึ้นมำ
เพื่อคอยเก็บค่ำผ่ำนทำงของเรือที่ล่องผ่ำนทะเลสำปเจนีวำ จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ำรักตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ 
นักท่องเทีย่วตำ่งก็ขนำนนำมเวเว่ย์และมงเทรอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวยีร่ำสวิต Pearls of 
the Swiss Riviera เพรำะมีอำกำศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกำล และเมืองนี้ยังยังเป็นที่ตั้ง
ของส ำนักงำนใหญ่ของบรษัิทใหญ่ด้ำนอำหำรของโลกอย่ำง เนสทเ์ล่ Nestleดว้ย แวะ
ถ่ำยรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปป้ัน“ชาลี แชปปลิ น”(Chaplin Statue) ชำว
อังกฤษที่มีผลงำนสร้ำงช่ือเสียงในอเมริกำที่มีควำมหลงใหลและท่ำนเลือกเวเวย่เ์ป็น
สถำนที่พักกำยใจในบั้นปลำยของชีวิต ถ่ำยรูปส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลำงทะเลสำบ
หน้ำพิพิธภัณฑเ์นสท์เล ่

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน (มื อที่ 7) 

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทำง18
ก.ม./30 นำที) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสำบเจนีวำทำงดำ้นเหนือ มวีิวทวิทัศน์ที่
สวยงำม มภีูเขำโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสำบกว้ำงใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูด
ภำษำฝรั่งเศส เพรำะเมืองโลซำนอยู่ใกล้กับชำยแดนประเทศฝรั่งเศส สภำพบ้ำนเรือน
ของโลซำนเตม็ไปด้วยตึกและอำคำรรูปทรงคลำสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มี
บรรยำกำศเงียบสงบไม่วุน่วำย มีระบบรถไฟฟ้ำใต้ดินให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็น
แหล่งผลติไวนท์ี่ดีที่สุดแหง่หนึ่งของสวิตเซอร์แลนดด์้วย นอกจำกนั้นยังเป็นเมอืงที่
ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทรำฯ(สมเด็จยำ่)และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่ว
รัชกำลที่ 9 ทรงส ำเร็จกำรศึกษำจำกเมืองนี้ดว้ย 
 
ที่พัก: Agora Swiss Night by Fassbind 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 



 

วันที่ 5 ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ –เมืองเจนีวา – น ้าพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – 
กรุงเบิร์น  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่8) 

หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำทำ่นถำ่ยภำพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai 
Pavilion) สร้ำงขึ้นในวโรกำสที่รัชกำลที่ 9 ทรงครองศิริรำชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับ
ควำมพันธท์ำงกำรทูตระหวำ่งไทยและสวิตเซอร์แลนด ์จัดสร้ำงโดยรัฐบำลไทย โดยมี
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดศำลำอยำ่งเป็นทำงกำร 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทำง63ก.ม./1 ช.ม)  เมืองที่ได้ชื่อว่ำ
เป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงิน กำรทูต เป็นเมืองทีม่ีองค์กรระหว่ำงประเทศตั้งอยู่มำกที่สุดใน
โลก น ำทำ่นชมทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยวส ำคัญของเมือง 
บริเวณโดยรอบทะเสสำบเต็มไปด้วยสวนสำธำรณะและสวนหย่อมที่สวยงำม ดึงดูด
สำยตำดว้ยน ้าพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ ำพพุุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสำบ
เจนีวำนอกจำกเตม็ไปด้วยพื้นที่สีเขยีวแลว้ ยังมีพื้นทีเ่ขตเมืองเกำ่ทีม่ีตรอกซอกซอยที่มี
ควำมนำ่สนใจทำงประวัติศำสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter's Cathedral) 
ซึ่งมีอำยมุำกกวำ่ 850 ปี นำฬิกำดอกไม้ อีกทั้งถ่ำยรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ (Flower 
Clock) จุดถ่ำยรูปส ำคัญตัง้อยู่ด้ำนหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ำม
ไปจะเห็นร้ำนสินค้ำแบรนดเ์นมมำกมำย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน ต่ำงกันไปตำม
ฤดูกำล ให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จำกนั้น น ำทำ่นเดนิทำงสู่กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทำง157ก.ม./1 ช.ม) เมืองหลวง
ของประเทศตั้งอยู่ใจกลำงประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวสิเซอร์แลนด์ มีแม่น้ ำอำเร่ (Aare) 
ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเปน็ป้อมปรำกำรทำงธรรมชำติไว้ 3 ด้ำน คือ ทำงดำ้นทศิเหนือ 
ทิศใต้ และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวันตกชำวเมืองไดส้ร้ำงก ำแพงและสะพำนขำ้มที่
สำมำรถชักขึน้ลงได้ มีประชำกรประมำณ 130,000 คน มียำ่นเมืองเกำ่ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำน
ดอกไม้และบูติคเต็มไปด้วยอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ
นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนำฬิกำยุคกลำงที่มีชื่อเสยีงที่สุดของย่ำน
เมืองเก่ำเบิร์น ถูกสร้ำงขึน้ในศตวรรษที่ 13 อำยุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงทีน่ำฬิกำ
ตีบอกเวลำ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของกรุงเบิร์น มหำวิหำร
เซนต์วนิเซนต์รัทเฮ้ำส (ทำวน์ฮอลล์) อีกหนึ่งอำคำรทีม่ีชื่อเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้ำง
ขึ้นในช่วงระหวำ่งปี 1857-1902 ได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิก Hans Auer อำคำร
โดดเด่นด้วยโดม ทีม่ีควำมสูง 64 เมตร จนได้เวลำอันสมควร 

ค่ ำ  ถึงเวลานัดหมายน้าท่านไป รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
(มื อที่ 9) 

หลังอำหำรเย็นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้ที่พัก 

ที่พัก:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 



 

วันที่ 6 เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลกั – ชม
สะพานไม้ชาเปล 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่10) น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทำง 35 ก.ม./1 ช.ม) เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่
บนเขำสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขำแอลป์ 
จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขำทิตลิส ซึ่งยอดเขำทิตลิสมีควำมสูงประมำณ 
3,020 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเลปำนกลำง เป็นที่ตั้งของสถำนีกระเช้ำโรแตร์เพื่อ
เดินทำงขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทำ่นจะได้สัมผัสกับกระเช้ำทรงกลมที่เรยีกวำ่ 
โรแตร์ เคเบ้ิลคำร์ ที่จะหมนุรอบๆ ที่ท่ำนสำมำรถดูววิได้ 360องศำในขณะที่เคลือ่นที่ขึ้น
ไปเรื่อยๆ ท่ำนจะได้ขึ้นชมทัศนียภำพที่งดงำมของเทอืกเขำแอลป์  ชมถ้ ำแข็งทีส่วยงำม 
และเดินเล่นถำ่ยรูปหรือเลน่หิมะบนยอดเขำ และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF 
WALK สร้ำงขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีกำรท่องเที่ยวบนยอดเขำทิตลิส สะพำนมคีวำม
ยำว 100 เมตร ควำมสูง 3,000 เมตร ทอดข้ำมหน้ำผำ ถ่ำยรูปกับถ้ ำใต้ธำรน้ ำแขง็ 
Glacier Cave จำกนัน้อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ยอดเขาทิตลิส Asia Set Menu(มื อที่11)  

บ่ำย  หลังอำหำรเที่ยงน ำทำ่นนั่งเคเบิ้ลคำร์ลงมำที่สถำนีดำ้นล่ำงและเดนิทำงสู่เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนยิมอนัดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อม
ล้อมไปด้วยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 
of Lucerne) ที่แกะสลักบนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรสละชีพอย่ำง
กล้ำหำญของทหำรสวิตทีเ่กิดจำกกำรปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น ้ารอยส์ 
(Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพำนไม้ทีม่ี
หลังคำที่เก่ำแกท่ี่สุดในยุโรป สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมี
ภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิตตลอดแนวสะพำน  จำกนั้นให้ท่ำนได้อิสระเลือกซื้อ
สินค้ำของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นำฬิกำ
ยี่ห้อดัง อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื อที่ 12) 

หลังอำหำรเย็นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้ที่พัก 

ที่พัก:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 
 

วันที่ 7 ลูเซิร์น – ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่13) 

สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 
08.00 น.  เดินทำงถึงสนามบินซูริค เช็คอินตั๋วโดยสารและสมัภาระ ให้ท่านท้าคืนภาษี (Tax 

Refund ) 
และมีเวลาช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  

11.35 น.  ออกเดินทำงสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสำรกำรบิน 
ETIHAD AIRWAY 
เที่ยวบินที่ EY074  *ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน * 

19.40 น.  ถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเปลี่ยนเคร่ือง   

21.35 น.  เดินทำงกลับกรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน ETIHAD เทีย่วบินที่ EY402 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

07.10 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมำยเหตุ: รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 
สำยกำรบิน, กำรจรำจร หรือช่วงเทศกำลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำง
ผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำม
โปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
เดินทำง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดนิทำงไม่ถึง20ท่ำนและท่ำนยังประสงค์
เดินทำงต่อ) โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 

2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหนำ้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 
มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ 

- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า (มัดจ้าทัวร์+ค่าวีซ่า) ท่านละ 24,000 บาท 

 กรุณำส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทวัร ์

- ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทำง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วัน
เดินทำงท่ำนจ ำเป็นต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมทีบ่ริษัทก ำหนดแจ้งเท่ำนั้น 



 
**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำก
วันเดินทำงไป-กลับและจ ำนวนหน้หนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3หนำ้) **
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำ
ส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธ
มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่ำทัวร์
ไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทำ่นออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใด
รำยกำรหนึ่ง หรือไมเ่ดินทำง พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน 
ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่ำนัน้ไม่สำมำรถเลื่อนวันได้) 

2. ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือ ระดับใกล้เคียงกัน กรณีพัก 3 ท่ำนถ้ำ
วันที่เข้ำพักห้องโรงแรม 
ไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่ำใช้จ่ำยพักเดี่ยวเพิ่ม) 

3. ค่ำอำหำร คำ่เขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทวัร์ขำ้งต้น 

4. เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และ
ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้า
สัมภาระเกินท่านต้องเสยีค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. กำรประกันกำรเดินทำง บริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผู้เดินทำงไปต่ำงประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA 

 โดยจะมีควำมคุม้ครองเบ้ืองต้น ดังนี้ 

- กำรสูญเสียชีวิต/อวยัวะจำกอุบัติเหตุ 
  ผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 
  ผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ 1-14 ปีบริบูรณ ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 
  ผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บำท 

-  ค่ำรักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผู้เอำประกันที่มีอำยุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุม้ครอง 2,000,000 บำท 
ผู้เอำประกันทีม่ีอำยุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 



 
-  ค่ำรักษำพยำบำลต่อเนื่องในประเทศไทยผูเ้อำประกันภัยที่มีอำยุ1-75 วงเงินคุม้ครอง 100,000 บำท 
ผู้เอำประกันทีม่ีอำยุ 76-80 ปีบริบูรณ ์วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 

ซึ่งควำมคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภยั  ประกันภัยเดนิทำงอันนี้โดย
ทั้งนี้กำรท ำประกันนี้จำกบรษัิท  มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกิจน ำเที่ยว ทีบั่งคับให้บริษัทน ำเที่ยว 
ท ำประกันเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั้น แตท่ัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำมคุม้ครองและ
ข้อยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซื้อควำมคุ้มครองเพิม่เติมสำมำรถแจ้งควำม
ประสงค์มำที่บริษัทฯ 

7.ค่ำภำษีสนำมบิน และคำ่ภำษีน้ ำมนั มนัตำมรำยกำรทัวร์ 

8.ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนญุำตให้คนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน) 

6.อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน่ ค่ำอำหำร เคร่ืองดื่ม คำ่ซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็น
ต้น 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
4. ค่ำภำษีน้ ำมนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท ำกำร
ขำยโปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่า Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 
7. ค่าวีซ่าและบริการท่านละ 4,000 บาท 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ
และน ้าใจจากท่าน 

กรณีวีซ่ำไม่ได้รบักำรอนมุตัิจำกสถำนทูต(วีซำ่ไมผ่่ำน) และทำ่นได้ช ำระค่ำทัวรม์ำแลว้ ทำงบริษัทขอ
เก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง เช่นค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซำ่/คำ่มัดจ ำตั๋วเครื่องบิน 

7.หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดทั้งหมดกอ่นท ำกำรจอง เพื่อควำมถกูต้องและควำมเขำ้ใจ
ตรงกันระหว่ำงทำ่นลูกค้ำและบริษัท ฯ และเมื่อทำ่นตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำง
บริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณทีี่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 20
ท่ำน 

2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมกีำรปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทำง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุ
ต่ำงๆ 



 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำร
ประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น
, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทั้งหมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรม
ที่พักในต่ำงประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย14
วันก่อนกำรเดินทำง มฉิะนัน้ บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของผู้จัดก ำกบัเท่ำนั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีทีผู่้เดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไป
ในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ  

12. กำรประกันภัย บริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภยักำรเดินทำงส ำหรับผู้เดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ 
MSIG แบบแผนประกันภยั แบบ EASY VISA ซึ่งควำมคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภยั  โดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำกบริษัท  มำกกวำ่ข้อบังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกิจน ำ
เที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน ำเที่ยว ท ำประกันเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเทำ่นัน้ แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเงือนไขควำมคุ้มครองและข้อยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณที่ำนต้องกำรซื้อควำม
คุ้มครองเพิ่มเตมิสำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของผู้จัดก ำกบัเท่ำนั้น 

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีทีผู่้เดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมืองไม่วำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไป
ในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


