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Code: IH14-CHE-007-10TG-Dec2020-Apr2021-129900-A210715 

 

10 วนั 007 เจมส ์บอนด ์แคลช แลนดด์ ิง้ สวสิ 

ยลเสนห่เ์มอืงเล็กๆในสวสิ... พรอ้มตามรอย เจมส ์บอนด ์และ สหายผูก้อง 

 

 

***บนิตรงซูรคิ โดย...สายการบนิไทย แอรเ์วยส์*** 

ธนัวาคม 2564 - เมษายน 2565 

129,900 บาท  

ซูรคิ, โมเกลเบริก์, ไอเซลิวาลด ์แหง่ Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรยีนทซ,์ มรูเ์รนิ,  

กมิเมลวาลด,์ ข ึน้เขาชลิทธ์อรน์ (เขาเจมสบ์อนด ์007), ซกิรสิวลิ, เบริน์, เบยีล, เนอชาแตล, โลซานน,์ ไอเกลิ, 

มอนตเ์ทย,์ พกัโดมอกิล,ู แชน่ า้แรร่อ้นอแีวรด์ง เล แบ็ง, แอรก์สิวลิ, ลเูซริน์, ซูรคิ 

 

24 ธ.ค. 64-2 ม.ค. 65 / 26 ธ.ค.-4 ม.ค. 65 / 20-29 ม.ค. 65 / 4-13 ก.พ. 65 / 18-27 ม.ีค. 65 / 8-17 

เม.ย. 65 

 

10 วนั 007 เจมส ์บอนด ์แคลช แลนดด์ ิง้ สวสิ 
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วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – ซูรคิ  

 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ สายการบนิไทย แถว A-D ประตทูางเขา้ที ่1 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 หมายเหต ุ: ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอนิ  

 

วนัทีส่อง ซูรคิ – โมเกลเบริก์ – ทรทีอปวอลค์ - ไอเซลิวาลด์ – สเตชเกลเบริก์ - มรูเ์รนิ (พกัคา้งชาเลต ์2 

คนื)  

 

00.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(บนิตรง) โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG970 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิ

มบีรกิาร อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิตรง สูน่ครซรูคิ 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโมเกลเบริก์ (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง) 

เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคเซ็นตก์าลเลนิ เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ามอีากาศบรสิทุธิ ์และมวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม

อกีแหง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

น าท่านเขา้ชมทรทีอปวอลค์ (Treetop Walk) เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งขึน้สงูเหนือแนวทวิไม ้เพือ่ใหส้ามารถ

มองเห็นววิของเมอืงและเทอืกเขาสลับซบัซอ้น นับเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่ ใหท้า่นไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ ์

และ สมัผัสบรรยากาศทวิเขาแอลป์อกีดา้น  

อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรเวลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองฟิวซสิเบริ์ก (Feusisberg) 

(ระยะทาง 57 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (หอ้งอาหารแบบพาโนรามา พรอ้มชมววิ) 
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 บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไอเซลิวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูต่ดิทะเลสาบเบรยีนทซ ์(Lake Brienz)  

น าทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทซเีบริก์ (Seeburg Castle) เป็นปราสาทตัง้ตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉาก

หลังในภาพยนตรซ์รียีเ์กาหลชีือ่ดัง Crash Landing on You อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทวิทัศนอ์นัสวยงาม หรอืจะเลอืกเดนิเลน่ผอ่นคลายสดูอากาศบรสิทุธิแ์บบเต็ม

อิม่  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงสเตชเกลเบริก์ (Stechelberg) (ระยะทาง 26 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี 

 

 

 น าท่านขึน้เคเบลิคารส์ูห่มูบ่า้นมูรเ์รนิ (Murren) หมูบ่า้นทีไ่ดช้ ือ่ว่า ปลอดมลพษิ และ ไมม่รีถยนตว์ิง่ การ

เดนิทางจะใชเ้คเบลิคาร ์ซึง่เป็นหมูบ่า้นในเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยงาม ววิทวิทัศน ์ทีเ่รยีกไดว้า่ “สวรรคบ์นดนิ” 

(กระเป๋าเดนิทาง ทางทัวรจั์ดสง่ใหท้า่นในโรงแรมทีพั่ก) หากทา่นใดไมเ่หนือ่ยแนะน าใหท้า่นเดนิเลน่ภายใน

เมอืงนี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวสวสิพืน้เมอืง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัสไตลช์าเลตส์วสิ Hotel Alpenruh Murren  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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วนัทีส่าม มรูเ์รนิ – กมิเมลวาลด์ – ข ึน้เขาชลิทธ์อรน์ (เขาเจอมสบ์อนด ์007) – สาธติท ามารต์นิ ีเครือ่งดืม่ 

007  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านขึน้เคเบิล้คาร์สู่เมืองกมิเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะไดส้ัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของ

เทอืกเขาแอลป์ จากนัน้น าสัมผัสกับวถิชีวีติของชาวสวสิ ในการท ากสกิรรม และฟารม์วัว อันมชีือ่เสยีง ให ้

ท่านไดถ้่ายรูปกับนอ้งวัวสวิส นอ้งวัวที่สะอาดและน่า รัก อีกหนึ่งสัตว์ส าคัญทางเศรษฐกิจของ

สวติเซอร์แลนด์ จากนั้นใหท้่านไดล้ิ้มลอง ชสี และ ไสก้รอก อันขึน้ชื่อของสวติเซอร์แลนด์ ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ไดช้ื่อว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตชีสจากนมวัว ที่มีชือ่เสียงระดับโลก และ ส่งออกสู่

หลากหลายประเทศรวมถงึเมอืงไทยอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ห็บภาพความสวยงามของธรรมชาต ิทวิเขา 

และ ฟารม์วัว แบบจัดเต็ม  

ไดเ้วลาน าทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูย่อดเขาชลิทธ์อรน์หรอื เขาเจมสบ์อนด ์007 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Piz Gloria 360O ซึง่สามารถหมนุรอบตัวเองได ้ เพือ่ใหท้า่นได ้

สมัผัสความสวยงามของววิภายนอกจากยอดเขาชลิทธ์อรน์แบบ 360 องศา 

 

บา่ย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามยอดเขาชลิทธ์อรน์ (Schilthorn) สัมผัสความงามบนยอดเขา ณ 

ความสูง 2,970 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในช่วงดดูหนาวที่ชลิธอร์นจะสามารถสนุกกับการเล่นสกแีละ

กจิกรรมตา่งๆบนหมิะ และทีส่ าคัญบนยอดเขาชลิธอรน์แหง่นี ้เป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง เจมสบ์อนด ์

007 ภาค On Her Majestic's Secret Service เมือ่ปี ค.ศ.1969 ท่านสามารถเลอืกท ากจิกรรมทีจ่ัดขึน้บน

เขาชลิทธ์อรน์ ไมว่่าจะเป็นกจิกรรม Skyline Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema, 007 Walk 

of Frame อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและสัมผัสประสบการณ์เดนิเล่น ถ่ายรูปกับหมิะ กับภเูขาทีต่ัง้อยู่เหนือ

ระดับน ้าทะเล 2,970 เมตร  
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 ไดเ้วลาน าท่านขึน้เคเบิล้คารก์ลับสู่เมอืงมรูเ์รนิ เพือ่ร่วมกจิกรรมในการสาธติท ามารต์นิี่ เครือ่งดืม่ประจ าตัว 

เจมสบ์อนด ์007 ใหท้่านไดส้นุกสนานการกับลองท ามารต์นิี่เครือ่งดืม่แกว้พเิศษ และลิม้ลองจบิเครือ่งดืม่ 

พรอ้มชมววิทวิทัศนค์วามสวยงามของเมอืงมรูเ์รนิ  

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัสไตลช์าเลตส์วสิ Hotel Alpenruh Murren  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่ มรูเ์รนิ – ซกิรสิวลิ – เบริน์ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านขึน้เคเบิล้คารเ์ดนิทางสูเ่มอืงสเตชเกลเบริก์ (Stechelberg) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซกิรสิวลิ 

(Sigriswill) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าท่านถ่ายรูปทีส่ะพาน Sigriswil 

Panorama Bridge ซึง่เป็นอกีสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรซ์รียีเ์กาหลชีือ่ดัง Crash Landing on You ในฉากที่

พระเอกและนางเอก เจอกันเป็นครัง้แรก สะพานแขวนแห่งนี้เป็นสะพานทีเ่ชือ่มระหว่างหมู่บา้น Aeschlen 

และ Sigriswil ซึง่เป็นเหมอืนทางลัดเดนิเชือ่มระหวา่งสองหมูบ่า้นของคนสวสิ โดยสะพานแห่งนี้มคีวามยาว 

340 เมตร และ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนไดอ้ยา่งชดัเจน อสิระใหท้่านได ้

ถา่ยรปูและเก็บภาพความสวยงาม  
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จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่ภายในเขตเมอืงเกา่ (Old Town) แหง่เมอืงซกิรสิวลิ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

กรงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม กรงุเบริน์ (Berne) เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงโบราณเกา่แกส่รา้งขึน้เมือ่ 

800 ปีทีแ่ลว้ โดยมแีมน่ ้าอาเร ่(Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื 

ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้ และทศิตะวันออก ส่วนทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มที่

สามารถชกัขึน้ลงได ้ 

น าท่านเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญต่างๆในกรุงเบริน์ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยู ่1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลก

ในปี ค.ศ.2010  

น าทา่นชม บอ่หมสีนี ้าตาล สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

น าท่าน ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตกิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึ

เหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อายหุลายรอ้ยปี  

น าท่านชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ทีม่โีชวจั์กรกลของนาฬกิาใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตบีอก

เวลาแตล่ะครัง้ หอนาฬกิานีใ้นชว่งปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตเูมอืงแหง่แรก และดัดแปลงไซท้ค์ล็อค

เคน่ทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬกิา พรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ ์Munster สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1421 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศัย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Hotel Bellevue Palace Bern ***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่า้ เบริน์ – เบยีล – เนอชาแตล - ปราสาทโบราณเนอชาแตล - เบริน์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบยีล (Biel) เมอืงเกา่แก่โบราณรมิทะเลสาบทีม่อีายกุว่า 800 ปี เป็นเมอืงเก่าทีย่ัง

ทรงเสน่หข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ 

น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ทีย่งัคงอนุรักษ์ไดอ้ยา่งดยี ิง่ น าท่านชมน ้าพุโบราณ และ อาคาร

โบราณทีย่ังคงสภาพเดมิ จากนัน้น าท่านแวะถา่ยรูปกับส านักงานใหญ่ของสวอตว ์(Swatch Headquarter) 

ซึง่เป็นหนึง่ในโครงสรา้งแบบไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก หลังการกอ่สรา้งอย่างยาวนานและพถิพีถิันกว่า 5 ปี 

พรอ้มเผยโฉมใหเ้ห็นถงึการออกแบบและคัดสรรวัสดุกอ่สรา้งทีถู่กคดิมาอยา่งละเอยีดออ่นและหลักแหลม 

โดย Shigeru Ban สถาปนกิชาวญีปุ่่ น ผูช้นะรางวัลพรติซเ์กอร ์(Pritzker Prize) ทีเ่รยีกไดว้่าเปรยีบเสมอืน

รางวัลโนเบลทางดา้นสถาปัตยกรรม อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของอาคาร

สถาปัตยกรรมระดับโลกอกีชิน้  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเนอชาแตล (Neuchatel) เมอืงแห่งปราสาทของสวสิ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังของทะเลสาบ

เนอชาแตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบทีม่ชี ือ่เดยีวกนักบัเมอืงและรัฐ  

น าท่านเขา้ชมปราสาทเนอชาแตล (Chateau de Neuchatel) ปราสาทเกา่แกท่ีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืง โดยปราสาทตัง้อยูบ่นยอดเนนิเขาเล็กๆใจกลางเมอืงเกา่  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโบสถค์อลเลกอีาเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถเ์กา่แกท่ีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาและ

อยูต่ดิกันกับปราสาทเนอชาแตล ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่12 ในสไตล ์Roman rhenan โดยมหีลังคา

เป็นแบบกอธคิ ภายในไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม และมกีารบรูณะมาอยา่งต่อเนื่อง ปัจจุบันโบสถแ์ห่งนี้

ไดก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักๆของเมอืงเนอชาแตลอกีแห่ง ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเบริน์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Hotel Bellevue Palace Bern ***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก เบริน์ – โลซานน ์– น ัง่รถไฟสูเ่มอืงไอเกลิ – มอนตเ์ทย ์- พกัโดมอกิล ู

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ

สวติเซอร์แลนด์ มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 เมอืงโลซานน์ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

ทะเลสาบเลอมังค ์ จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ทีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ น า

ท่านผ่านชม อพาทเมน้ทห์มายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทซิโซ (Avenue Auguste Tissot) 

ซึง่ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า

กลัยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานันทมหดิล รัชกาลที ่8 และ
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พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลที ่9  ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ระยะเวลาสองปี 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2476-2478  

น าทา่นเดนิชม สวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของยวุกษัตรยิ์

ทัง้สองพระองคเ์มือ่ทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Le PavillonThailandais) 

ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมอืงโลซานน์ จัดสรา้งโดยรัฐบาลไทย สรา้งขึน้จากไมส้ัก และมยีอด

ศาลาสูง 9 เมตร เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลที ่9 ทรง

ครองศริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี และเพือ่กระชบัความสัมพันธท์างการทูตระหว่างไทยและสวติเซอรแ์ลนดร์อบ 

75 ปี โดยมสีมเด็จพระเทพพระรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารเีสด็จไปประกอบพธิเีปิดศาลาและสง่มอบ

อยา่งเป็นทางการ เมือ่วันที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2552 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 

บา่ย น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟสูเ่มอืงไอเกลิ (Aigle) ประมาณ 35 นาท ีเพือ่ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์

สองขา้งทางระหวา่งเมอืงโลซานน ์และเมอืงไอเกลิ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นอกีหนึง่เสน้ทางธรรมชาตสิวยงาม ทวิเขา 

สลับทะเลสาบ  

น าทา่นเขา้ชมปราสาทไอเกลิ (Aigle Castle) และ พพิธิภัณฑไ์วน์ (Wine Museum) ป้อมปราการปราสาท

โบราณแหง่นีส้รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่12 โอบลอ้มดว้ยไร่องุ่น พชืเศรษฐกจิหลัก ซึง่น ามาใชใ้นผลติไวน ์

ปราสาทแหง่นีเ้ดมิเป็นของตระกลูซาวอย ปัจจบุนัสว่นหนึง่ไดจ้ัดเป็นพพิธิภณัฑไ์วน ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในทวปี

ยโุรป น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของตัวปราสาท และชมภายในพพิธิภัณฑไ์วน์ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ

ววิรอบๆปราสาท  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมอนตเ์ทย ์(Monthey) (ระยะทาง 13 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

15 นาท)ี เมอืงเล็กๆทีต่ัง้ในหบุเขา เหมาะแกก่ารพักผอ่นและสมัผัสหมิะ  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Whitepod Eco Luxury Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  มอนตเ์ทย ์– White Pod – อแีวรด์ง เล แบ็ง – แชน่ า้แรธ่รรมชาตแิบบเต็มอิม่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นแบบเต็มที ่ณ White Pod Eco Luxury Hotel ซึง่มลีักษณะคลา้ยโดมอกิล ูตัง้อยูบ่น

แนวเขาทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์อันสวยงามของเมอืงมอนตเ์ทย ์ใหท้่านไดถ้่ายรูป หรอื เล่นหิมะ ได ้

อย่างเต็มอกี หรอืพักผ่อน จบิกาแฟ สูดบรรยากาศ ธรรมชาตแิละความสวยงามของสวติเซอรแ์ลนด ์แบบ

เต็มอิม่  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอแีวรด์ง เล แบ็ง (Yverdon Les Bains) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง) เป็นเมอืงในรัฐโวของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูใ่นภาครอม็องดทีางตะวันตกของประเทศ 
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ใกลก้ับชายแดนฝร่ังเศส เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ารอ้นและตัง้อยูท่่ามกลางทวิเขาฌวูร์า น าท่านเทีย่ว

ชมยา่นเมอืงเกา่แหง่อแีวรด์ง เล แบ็ง (Old Town) ซึง่สนันษิฐานวา่เมอืงนีก้อ่ตัง้ขึน้มาตัง้แตย่คุหนิใหม ่หรอื 

5,000 ปี กอ่นครสิตกาล นับเป็นเมอืงเกา่โบราณอกีแห่งที่ส าคัญของสวติเซอรแ์ลนด ์และยังมสี ิง่กอ่สรา้งที่

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี รวมถงึสมยัโรมนัอกีดว้ย เนื่องจากเมอืงนี้เป็นเมอืงแห่งน ้าพุรอ้น 

ท าใหเ้ป็นอกีเมอืงทีไ่ดรั้บอทิธพิลการแชน่ ้าแรร่อ้นมาตัง้แตอ่ดตี  

น าทา่นเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ และเก็บภาพความสวยงามของหมูอ่าคารเกา่แกต่่างๆ สมควรแกเ่วลาน าท่าน

เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก เพือ่ใหท้า่นได ้แชน่ ้าแรร่อ้นธรรมชาต ิทีเ่ชือ่วา่มสีรรพคณุสามารถรักษาโรคต่างๆได ้และ

ชว่ยใหก้ารหมนุเวยีนโลหติในรา่งกายไดด้ ีอสิระใหท้า่นไดเ้ชน่ ้าแร ่เพือ่ผอ่นคลายอริยิาบถไดต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Grand Hotel & Centre Thermal d’ Yverdon les Bains **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด อแีวรด์ง เล แบ็ง – แอรก์สิวลิ – ลเูซริน์ – ซูรคิ    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแอรก์สิวลิ (Hergiswil) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) 

เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูท่างใตข้องทะเลสาบลูเซริน์ เป็นอกีเมอืงทีม่ทีัศนียภาพสวยงามและอากาศบรสิทุธิ ์น า

ทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์กว้ (Glass museum and outlet) และยังเป็นโรงงานเป่าแกว้ ทีเ่กา่แกต่ัง้แต่สมัยปี 

1750 ของสวติเซอร์แลนดอ์กีดว้ย ภายในจัดแสดงชิน้งานการเป่าแกว้ทีส่วยงามหลากหลาย รวมถงึจัด

จ าหน่ายแกว้ทีร่ะลกึส าหรับท่านที่ตอ้งการของที่ระลกึอันทรงคุณค่า อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมชิน้งานต่างๆ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Luzern) (ระยะทาง 8 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 

นาท)ี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงลูเซริน์ (Lucerne) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรอืสะพานวหิาร 

(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก มอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์

และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลเูซริน์เลยทเีดยีว  

 จากนัน้น าทา่นชมรปูแกะสลักสงิโตรอ้งไห ้หรอื อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ไม่

ไกลจากสะพานไมม้ากนัก อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิ แกะสลักอยู่บนหนา้ผา ที่หัวของสงิโตจะมโีล่ห์ ซ ึง่มี

กากบาทสัญลักษณ์ของสวสิเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอ

ลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภักด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังใน

ครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าทา่น

ถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้า

ลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร ์Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร Fraumunster 

and Gross Munster อกีดว้ย จากนัน้น าท่านสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิ

เมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะ

เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Movenpick Hotel Zurich Airport **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ซูรคิ - กรงุเทพมหานคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชคอนิ และท า Tax Refund 

12.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG971 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

10 วนั 007 เจมส ์บอนด ์แคลช แลนดด์ ิง้ สวสิ 

 

ยลเสนห่เ์มอืงเล็กๆในสวสิ... พรอ้มตามรอย เจมส ์บอนด ์และ สหายผูก้อง 

24 ธ.ค. 64-2 ม.ค. 65 / 26 ธ.ค.-4 ม.ค. 65 / 20-29 ม.ค. 65 / 4-13 ก.พ. 65 / 18-27 ม.ีค. 65 / 8-17 

เม.ย. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร   ธ.ค. 2564 – เม.ย. 2565 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น หรอื พกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

129,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 30,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นไมเ่สรมิเตยีง 124,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(TG) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-ZRH-BKK) 31,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทย TG  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

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

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ พรอ้มคา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าใบใหญ่ ทา่นละ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

 

 



Page 14 of 16 

 

 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชคอนิ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 + ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิก าหนดใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม ยดึคา่ทัวร ์100% 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ดดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

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

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซี่าเชงเกน้ จะแจง้ใหท้า่นทราบตอ่ไป  

เนือ่งจากตอ้งรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑตู 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


