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Code: IE04-CHE-GRAND SWISS-EHC-LX-8D-GRDSW-86LX-JUN-OCT-79-82-PE0218 

 

8 วนั 6 คนื แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) 

น่ังรถไฟกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส, พชิติ 3 เขา ยงุเฟรา – แมทเทอรฮ์อรน์ – ฮารเ์ดอร ์คลูม์  

 

 

***บนิตรงสูน่ครซูรคิ ***ดว้ยสายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลน ์

มถินุายน – ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ที ่79,900 บาท  

(รวมทปิหวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถแลว้ / ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้) 

 

ซรูคิ, น ้าตกไรน,์ เซน็ต ์มอรทิซ,์ อนัเดอรแ์มท, น่ังรถไฟกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส, เซอรแ์มท, ขึน้เขาแมทเทอรฮ์อรน์, มอง

เทรอซ,์ เวเวย่,์ โลซานน,์ เจนวีา, เบริน์, อนิเตอรล์าเกน้, ขึน้เขาฮารเ์ดอร ์คลูม์ (อาหารค ่า) , ขึน้เขายงุเฟรา, ลเูซริน์ 

ราคาทวัร ์79,900 บาท : 3-10 ม.ิย./ *10-17 ต.ค./ *13-20 ต.ค./ *21-28 ต.ค./ *22-29 ต.ค. 

(*น ัง่รถไฟ REGIONAL TRAIN เสน้ทางเดยีวกนัแทน เนือ่งจาก GLACIER EXPRESS ปิดปรบัปรงุประจ าปี 

12 ต.ค.-12 ธ.ค.) 

ราคาทวัร ์80,900 บาท : 17-24 ก.ย. 

ราคาทวัร ์82,900 บาท : 9-16 ต.ค. 
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แผนทีก่ารเดนิทางตามโปรแกรมทวัร ์

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – ซูรคิ 

10.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรเ์ชคอนิ สายการบนิสวสิ อนิเตอรช์ัน่แนล แอรไ์ลน์ แถว G 

1-6 ประตทูางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

12.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) เทีย่วบนิ LX 181 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.45 

ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทวีีส่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิมบีรกิาร อาหาร

กลางวัน และ อาหารค ่า ระหวา่งเทีย่วบนิตรง สูน่ครซรูคิ 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ (ZRH) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOLIDAY INN /OR NOVOTEL MESSE /OR RADISSON RUMLANG **** 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง น า้ตกไรน ์- เซ็นต ์มอรทิซ ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี เมอืงซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแมน่ ้าไรน์ เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรม

สไตลเ์รเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสคิ น าทา่นเทีย่วชมและสมัผสัความงามของน า้ตกไรน ์น า้ตกที่
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ใหญท่ีสุ่ดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน ้าทีก่ระทบกับโขดหนิกลางน ้าดังสน่ันทั่วบรเิวณ ละอองน ้าที่

กระจายปกคลมุไปทั่วเสมอืนเมอืงมายา อสิระใหท้่านไดส้ดูอากาศบรสิทุธิแ์ละสัมผัสตน้ไมใ้หญ่เรยีงรายทั่ว

บรเิวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคัวร ์(Chur) (ระยะทาง 159 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชม.) เพือ่แวะรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงเซ็นต ์มอรทิซ ์(St. Moritz) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและศนูยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ตัวเมอืงตัง้อยูใ่นรัฐเก

ราบนึเดนิ(Graubünden) เป็นรัฐทีใ่หญ่ทีสุ่ดและอยูท่างตะวันออกสดุของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดทีสู่งทีสุ่ด

ของเทอืกเขาแอลป์ น าทา่นชมความงดงามของเซนตม์อรทิซเ์ลค (Lake St. Moritz) ซึง่หากมาในชว่ง

ฤดรูอ้นจะพบกบัความงดงามของน ้าใสสเีขยีวมรกต แต่ถา้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง

ทัง้หมด จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม หรอื สนิคา้

พืน้เมอืง ในยา่นจตรุสัพลาซาดาสโกวลา่ (Plazza da Scoula) หรอืจะเดนิเลน่ชมความงามของเมอืงสกี

รสีอรท์แห่งนี้ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาวอส (Davos) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HILTON GARDEN INN DAVOS / OR EUROPE HOTEL DAVOS **** หรอื

เทยีบเทา่ 

***โปรดเตรยีมสมัภาระใบเล็กเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มทในวนัรุง่ข ึน้ เพือ่ความสะดวกในการขนยา้ย 

เนือ่งจากเมอืงเซอรแ์มทไมส่ามารถน ารถโคช้เขา้ไปได*้** 

 

วนัทีส่าม อนัเดอรแ์มท – น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ กลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส – เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนัเดอรแ์มท (Andermatt) (ระยะทาง 209 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชม.) อกีเมอืงเล็กทีม่ชี ือ่เสยีงของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้รถไฟสายโรแมนติ

กกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส ระหว่างทางสู่เมอืงอันเดอรแ์มท ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพทุ่งหญา้ สลับกับ

เทอืกเขาแอลป์ ซึง่มคีวามสวยงามยิง่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่าน น ัง่ไฟสายโรแมนตกิ สายกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟทีไ่ดช้ ือ่ว่าวิง่ชา้

ทีส่ดุในโลก และเป็นเสน้ทางทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกใฝ่ฝันจะไดส้ัมผัส ตลอดการน่ังรถไฟกว่า 3 ชัว่โมงจาก

เมอืงอันเดอรแ์มท (Andermatt) สู่ เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงเล็กๆ ซึง่ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์ 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ทีส่วยทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนดท์ีถู่กโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา

และสายน ้าสฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบ หรอืจะเป็นทัศนียภาพของภูเขาทีพ่าดผ่านกลางเทอืกเขาแอลป์ 

ยอดเขาความสูงกว่า 3,000 เมตร ที่ปกคลุมดว้ยหมิตลอดทัง้ปี อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนและเก็บภาพ
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ธรรมชาตอินัสวยงามและขึน้ชือ่ของสวติเซอรแ์ลนด ์รถไฟสิน้สดุการเดนิทาง ณ เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

ตัง้อยู่เชงิเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด์ ครอบคลุมพืน้ที่สกฤีดู

หนาวและฤดรูอ้นทีก่วา้งใหญ่ เมอืงเซอรแ์มทนีถ้อืวา่เป็นเมอืงทีป่ราศจากมลภาวะโดยสิน้เชงิเพราะเป็นเมอืง

ทีห่า้มน าเครือ่งยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเขา้ไปในตัวเมอืงเด็ดขาด น าทา่นเทีย่วชมความงามของเมอืงเซอรแ์มทเมอืง

ทีป่ราศจากรถยนตแ์ละไรม้ลพษิอกีแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ (รถไฟกลาเซยีร์เอ็กซเ์พรสปิดปรับปรุง

ประจ าปี ชว่งวันที ่12 ต.ค. – 12 ธ.ค. 2563 ทางทัวรจ์ะจัดรถไฟ Regional Train ทีว่ ิง่ในเสน้ทางเดยีวกัน

ทดแทน เพือ่ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตแิบบเดยีวกนั) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ASTORIA / ALBANA REAL / SONNE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงเซอรแ์มทไมส่ามารถรองรบักรุป๊ได ้ทางบรษิทัจะจดัโรงแรมทีเ่มอืงทาช ใหก้บัคณะ

แทน*** 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เซอรแ์มท – น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – ทาช – มองเทรอซ ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่าน น ัง่กระเชา้สูแ่มทเทอรฮ์อรน์กลาเซยีรพ์าราไดซ ์(Matterhorn Glacier Paradise) เพือ่

ชมภเูขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเทอืกเขาแอลป์ (Alps) ตัง้อยูร่ะหว่างประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละ

อติาล ีภูเขาทีสู่งกว่า 4,478 เมตร รูปทรงพรีะมดิตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ในส่วนของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภเูขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี มนัีกทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกมาชมความงามไมเ่วน้แต่ละ

วัน “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” นี้มคีวามสวยงาม มเีสน่ห ์เป็นเครือ่งหมายการคา้ของลูกอม “รกิวัลา่ร”์ 

และ “พาราเมาทพ์คิเจอร”์ โดยบรษัิทภาพยนตร์ พาราเมา้ท์ พคิเจอร์ ของฮอลลีวูด้ ไดน้ ามาเป็นตรา

สญัลักษณ์ของบรษัิทอกีดว้ย ทา่นสามารถชมววิสวยของภเูขาทีม่รีปูทรงงดงามทีส่ดุในสวสิดว้ยความสงูของ

ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ทีม่คีวามสงูกวา่ 4,478 เมตร จงึสามารถมองเห็นยอดเขาสงูยอดอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงได ้

ชดัเจน อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาน าท่านน่ังกระเชา้เดนิทางกลับสู ่เมอืง

เซอร์แมท (การใหบ้รกิารของกระเชา้ ขึน้กับสภาวะอากาศ ณ วันนัน้ๆ ขอสงวนสทิธิใ์นการใหบ้รกิารหาก

สภาวะอากาศไมเ่อือ้อ านวย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บน Matterhorn Glacier Paradise 

 (***หากหอ้งอาหารไมส่ามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะน าทา่นรับประทานอาหารทีเ่มอืงเซอรแ์มทแทน) 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 12 นาท ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่ว่ารเิวียร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรอืนรมิทะเลสาบ น าท่าน

ถ่ายรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งบนเกาะหนิรมิทะเลสาบ

เจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศซ์าวอย โดยมจีุดมุ่งหมายเพือ่ควบคุมการเดนิทางของนัก

เดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์

เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นีจ้งึเปรยีบเสมอืนดา่นเกบ็ภาษี

ซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง 7 กม. ใช ้

เวลาเดนิทาง 15 นาท)ี เมอืงเล็กๆระหว่างทางสูเ่มอืงโลซานน์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นชารล์ ีแชปลนิ 

(Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศลิปินตลกแหง่ฮอลลวีูด้ ซึง่ในอดตีไดเ้คยใชบ้ัน้ปลายชวีติทีเ่มอืงนี ้

 ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NOVOTEL LAUSANNE BUSIGNY ****หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีห่า้ โลซานน ์– เจนวีา – กรงุเบริน์ – อนิเตอรล์าเกน้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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จากนัน้น าท่านชม เมอืงโลซานน์ (Lausanne) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นับ

ไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมา

ตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 เมอืงโลซานน์ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิ

ทวิทัศนท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศ

ทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่า 

น าทา่นเดนิชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวง

เมือ่ทรงพระเยาว ์และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เจนวีา (Geneva) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืง

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญมากเป็นอันดับตน้ๆของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่รเิวณที่

ทะเลสาบเจนีวา หรอืเลคเลอมังคไ์หลเขา้รวมกับแมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยู่

ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหลง่น ้าจดืทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของทวปียโุรปกลาง กรงุเจนีวา ไดรั้บการยก

ยอ่งว่าเป็นเมอืงนานาชาต ิ(Global City) เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหว่างชาตสิ าคัญๆ หลายองคก์ร 

เชน่ ส านักงานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาตปิระจ าทวปียโุรป, องคก์ารอนามัยโลก (WHO), องคก์าร

การคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้กรุงเจนีวายังเป็นสถานทีจั่ดตัง้องคก์ารสันนบิาตชาต ิใน ค.ศ. 

1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าทา่นชม น ้าพเุจดโด กลางทะเลสาบเลคเลอมงัค ์น ้าพุทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับว่าสงูทีส่ดุในโลก และยังเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรุงเจนีวา น ้าพุเจดโดเป็น

น ้าพทุีไ่ดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สญัลักษณ์ของกรงุเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุ่งไดส้งูสดุประมาณ 140 เมตร 

(459 ฟตุ) น ้าพุถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ.1886 น าท่านแวะถ่ายภาพกับ นาฬกิาดอกไมส้วนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) รมิทะเลสาบ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Berne) (ระยะทาง 167 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงหลวง

ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เมอืงโบราณเก่าแก่สรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ โดยมแีม่น ้าอาเร่ (Aare) 

ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้ และทศิ

ตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้น าท่านเทีย่วชม

สถานทีส่ าคัญต่างๆในกรุงเบริน์ซึง่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.

2010 น าท่านชม บอ่หมสีนี ้าตาล สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ น าท่าน ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเก่า 

ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อายุ
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หลายรอ้ยปี น าท่านเดนิ ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ทีม่โีชวจ์ักรกลของนาฬกิาใหดู้ทุกๆ

ชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้ หอนาฬกิานี ้ในชว่งปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตเูมอืงแหง่แรก และ

ดัดแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬกิา พรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป น าท่านแวะ

ถา่ยรปูกบั โบสถ ์Munster สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1421 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเก็บภาพตามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ 

(Interlaken) หรอื เมอืงระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดนิทาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake) จากนัน้น าท่านน่ังรถรางไต่

เขา ขึน้สู ่ฮารเ์ดอร ์คูลม์ (Harder Kulm) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุของเมอืงอนิเตอรล์าเกน้ (Top of Interlaken) 

ทีค่วามสงูราว 1,322 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ตัง้อยูใ่นกลางเมอืงอนิเตอรล์าเกน้ ดืม่ด ่ากับทัศนียภาพอัน

งดงามของทะเลสาบทนูและทะเลสาบเบรยีนซ ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่บน ฮารด์เดอร ์คลูม์ 

 (***หากหอ้งอาหารไม่สามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะน าท่านรับประทานอาหารที่เมอืงอนิเตอรล์าเกน้

แทน) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CITY OBERLAND ***หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก อนิเตอรล์าเกน้ – ข ึน้เขายงุเฟรา (มรดกโลก) – ลเูซริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาล (Grindelwald) เพือ่ขึน้รถไฟจากสายยงุเฟราบาหเ์นน สู ่ยอดเขา

ยงุเฟรายอค (Jungfraujoch) TOP OF EUROPE เป็นสถานรีถไฟทีร่ะดบัความสงูมากทีส่ดุในทวปี

ยุโรป และไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีของสวติเซอรแ์ลนด  ์ ระหว่าง

ทางกอ่นถงึยงุเฟรานัน้ ทา่นสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักทีก่ระจัดกระจายอยูท่ั่วไป มทีัง้บา้นสนี ้าตาล

เขม้ตัดกับหนา้ต่างสแีดงสด, สคีรีมอ่อนตัดกับประตูหนา้ต่างสเีขยีวสด สวยงามแปลกตาและมเีสน่ห์ ววิ

ธรรมชาตทิีส่ลับกนัระหวา่งสเีขยีวของภเูขา ทุ่งหญา้ กับ พืน้ทีท่ีป่กคลุมดว้ยหมิะสขีาว ระหว่างการเดนิทาง

รถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ จนถงึยอดเขายุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่มี

ความสงูถงึ 13,642 ฟตุ น าทา่นชม กลาเซยีรห์รอืธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ ณ จุดชมววิทีค่วามสงู 3,571 เมตร

เหนอืระดับน ้าทะเล สามารถมองเห็นววิไดอ้ยา่งงดงาม ชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 

30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 

700 เมตร อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บนยอดเขายงุเฟรา 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางจากยงุเฟราสูเ่มอืงเวนเกน้ และเมอืงเลาเทอรบ์รเูนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอกีดา้นหนึง่

ของยอดเขา (แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปลีย่นรถไฟ ซึง่รัชกาลที ่5 

เคยเสด็จมาเมือ่ปี พ.ศ.2440) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) อดตีหัวเมอืงโบราณของสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นชม สะพานไมช้าเพล หรอืสะพานวหิาร 

(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก มอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์

และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์ สะพานวหิารนี้เป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่ม

ต่อไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแต่ละชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทีปั่จจบุนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหม ้

เสียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด จากนั้นน าท่านชมรูป แกะสลักสงิโตรอ้งไห ้หรือ 

อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ไมไ่กลจากสะพานไมม้ากนัก อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิ 

แกะสลักอยูบ่นหนา้ผา ทีห่ัวของสงิโตจะมโีลห่ ์ซึง่มกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรยีร์ูป

สงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ.1819-1821 

โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สัตย ์จงรักภักด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศ

ฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GRAND EUROPE LUCERNE **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ น าท่านสู ่จัตุรัสปารา

เดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้

สตัวท์ีส่ าคัญของเมอืง ซรูคิ ปัจจบุนัจัตรัุสนีไ้ดก้ลายเป็นชมุทางรถรางทีส่ าคัญของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลาง

การคา้ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 

โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซรูคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดย

กษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่น า
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ท่านเดนิเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวามยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในระดับนานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้น

นาฬิกาและโรงแรมระดับหรู  ถั ดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ  ถนนออกัสติน เนอร์กาส 

(Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แตส่มยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคาร

บา้นเรอืนที่สรา้งขึน้จากช่างฝีมอืในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคอืการไปชมความงดงามของเหล่า

หนา้ตา่งไมแ้กะสลักตามอาคารตา่งๆบนถนนแหง่นี้ (***รา้นคา้สว่นมากในประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์ะปิดท า

การในวันอาทติย)์ 

***อสิระใหท้กุทา่นรับประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั*** 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ในตัวเมอืงซรูคิ  

15.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่เชคอนิและท าคนืภาษี (Tax Refund) 

17.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ LX 180 

(ใชเ้วลาบนิ 10.30 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร 2 มือ้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพมหานคร 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 6 คนื แกรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์(บนิ LX) 

(รวมทปิหวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถแลว้ / ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้) 

ราคาทวัร ์79,900 บาท : 3-10 ม.ิย./ *10-17 ต.ค./ *13-20 ต.ค./ *21-28 ต.ค./ *22-29 ต.ค. 

(*น ัง่รถไฟ REGIONAL TRAIN เสน้ทางเดยีวกนัแทน เนือ่งจาก GLACIER EXPRESS ปิดปรบัปรงุประจ าปี 

12 ต.ค.-12 ธ.ค.) 

ราคาทวัร ์80,900 บาท : 17-24 ก.ย. 

ราคาทวัร ์82,900 บาท : 9-16 ต.ค. 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่23 ม.ค. 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 การเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. (LX)  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วสวติเซอรแ์ลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LX  

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุ

เกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ (ตามทีร่ะบ)ุ 

อตัราคา่บรกิาร (บาท) 3 ม.ิย./ 

10,13,21,22 

ต.ค. 

17 ก.ย. 9 ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900 80,900 82,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 12,000 12,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 76,900 78,900 80,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

95,000-

140,000 

95,000-

140,000 

95,000-

140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-ZRH-BKK หักคา่ตัว๋คนื 20,000 20,000 20,000 
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 คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่(ตามทีร่ะบ)ุ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้สวติเซอรแ์ลนด ์ประมาณ 3,000 บาท (กรณุาตรวจสอบอกีครัง้เนือ่งจากขึน้กบัอตัราแลกเปลีย่น) 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม ่75 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง(หากจ านวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่น

ละ 5,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ 

กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ  

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง จ านวน 2 รปู มรีายละเอยีดดังนี ้ 

- พืน้หลังสขีาว 

- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

- ถา่ยจากดา้นหนา้โดยไมส่วมใสส่ ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

- ภาพถา่ยปัจจบุนั (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

- ใบหแูละคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย 

- ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล ่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง

ชดัเจนส าเนาบตัรประชาชน  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

4. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

5. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

6. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

7. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  
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- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

9. หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- สเตทเมนท ์( Bank Statement ) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลัง 6 เดอืน 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่

การรับรอง 1 ทา่น พรอ้มประทับตราจากธนาคาร 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ย  

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ าตอ้งเตรยีมดังนี ้ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

      หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพันธว์่าเป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

   ดังนัน้ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง บความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่)ั

ซ ึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้  ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

กรณีลูกคา้ (ยกเวน้คา่วซีา่) มาแลว้เต็มจ านวนบรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระ ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


